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SEGREGACIÓN DE PARCELAS 
 

A DADES PERSONALS / INTERESAT / TITULAR / SOL.LICITANT 

DNI, NIF, NIE 
 

NOM O RAÓ SOCIAL 

PRIMER COGNOM 
 

SEGON COGNOM 

TIPUS DE VIA 
 

DOMICILI Nº BLOC ESCALA PIS PORTA 

C.P. 
 

MUNICIPI PROVINCIA 

TELÈFONS 
 

FAX 

CORREU ELECTRÒNIC 
 

ALTRES INTERESSATS 

 

B 
 REPRESENTANT 
 

DNI, NIF, NIE 
 

NOM O RAÓ SOCIAL 

DOMICILI 
 

Nº / BLOC / ESCALA / PIS /PORTA 

*Per a formular sol·licituds, presentar DR o comunicacions… hauria d’acreditar-se la representació. Art 5 llei 39/2015 
 

C EXPOSA QUE HA D’EXECUTAR LA PARCEL.LACIÓ DEL TERRENY QUE ES DESCRIU 

EMPLAÇAMENT 
 
CARRER 
 

NUM 

REFERENCIA CADASTRAL (DADA OBLIGATORIA) 
 
PARTIDA 
 

POL.LIGON PARCEL.LA 

 

D SOL.LICITA 

☐ LLicència de segregació 
 
☐ Certificat de innecesarietat (motiu en el que s’ampara) 
 
 
 

 
A___________, a______ de ______________ de 20____  SIGNAT 

 

SR./A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA 
 

Les  dades  facilitades  per  Un.  en  aquest  formulari  passaran  a  formar  part  dels  fitxers  automatitzats  propietat  de l'Ajuntament 
d'Oliva i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues  competències.  De  
conformitat  amb  la  Llei  Orgànica  15/99,  de  Protecció  de  dades  de  caràcter  personal,  Un.  podrà exercitar els drets d'accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició  mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA SOLICITUD DE LICENCIAS DE PARCELACIÓN. 
 
 
1. La sol·licitud de llicència de parcel·lació comprendrà la següent documentació: 
 

a) Instància expressiva de les dades de la persona que sol·licita, d'acord amb el model normalitzat, amb 
indicació 

b) de la referència cadastral (20 dígits) de l'emplaçament a què es refereix la sol·licitud. 
c) Certificat o nota simple registral de la finca objecte de la segregació. Si no está inscrita, títol de propietat. 
d) Imprés de liquidació que acredite el pagament de les taxes corresponents, document que s'expedirà a les 
e) oficines d’Intervenció i Tresoreria. 
f) Projecte subscrit per tècnic competent, que comprendrà: 
g) Descripció literal de la finca inicial segons títol de propietat. Si la descripció no coincidira amb la realitat 

física, 
h) s’hauran de justificar les diferències i aportar la documentació pertinent. 

i. Descripció literal de la forma, superfícies i límits de les resultants de la segregació, així com de la resta 
de la finca matriu que el Pla General destina a viari, equipament, etc. si es procedent. 

ii. Plànol de la finca inicial, a escala 1/500 en zona urbana i 1/2000 en sòl no urbanitzable, en format 
digital (DWG, SHP, DGN, etc.) expressiu de la forma i superfícies de les parcel·les resultants, dibuixat 
sobre cartografia municipal, en el qual es destinen clarament les alineacions del viari previst en el 
planejament vigent. El plànol haurà de descriure edificis, tanques i altres referències topogràfiques 
necessàries per a la seua comprovació. 

iii. Si en les finques haguera qualsevol tipus d’edificació a mantenir, s’haurà de reflectir en els plànols i en 
la descripció i s’ ajustarà que la parcel·la complisca amb la normativa urbanística que li afecte. 

iv. Aportar suport informàtic complet en format PDF/A firmat digitalment. 
 
2. La sol·licitud del certificat d’innecessarietat de llicència de parcel·lació haurà d’especificar el motiu legal en què 

s’empare i presentar plànols d’emplaçament i de qualificació del sòl així com descripció literal de les parcel·les 
objecte del certificat, juntament amb la documentació que acredite l’acte en què es fonamente. 
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