
  

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 

 
 

Llicència de parcel·lació.  
Declaració d’innecessarietat de la parcel·lació. 

 

 

 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT (PROPIETAT DE L’IMMOBLE): 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 
 
 
DADES DE LA PERSONA  REPRESENTANT, si escau: 
 

Nom i cognoms: 
 

NIF: 
 

Telèfon/s: 

Adreça: 
 

Municipi: 
 

Codi Postal: 

Correu electrònic: 
 

 

 

 

En cas de representació, l’acredito mitjançant:  
 

 Mitjançant un poder notarial. 

 Amb document privat amb signatura legitimada notarialment. 

 Mitjançant compareixença de la persona interessada (apoderament apud acta). 

 

 
Per a notificacions adreçar-se a:.  
 

 Persona sol·licitant     Persona representant 
 

 
Mitjà preferent de notificació:  
 

  Postal                          Electrònic (es requereix certificat digital) 
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DEMANO QUE UN COP REALITZATS ELS TRÀMITS CORRESPONENTS, 
ES CONCEDEIXI: 
 

  LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 

  DECLARACIÓ INNECESSARIETAT DE LA PARCEL·LACIÓ 

Descripció de l’actuació: 
 
 
 
 
 
 

 

Adreça de l’actuació: 
 
 

 

Referència/es cadastral/s: 
 
 

 

Tècnic/a competent (càrrec, noms i cognoms), si escau: 
 
 

 
 

ADJUNTO LA DOCUMENTACIÓ SEGONS L’ACTUACIÓ: 
 
DECLARACIÓ INNECESSARIETAT DE LA PARCEL·LACIÓ 

 Memòria on es justifiqui que concorre el supòsit legal en què resulta procedent la 

declaració d'innecessarietat de la parcel·lació i on s’expressi la normativa d’unitats 

mínimes de conreu o forestal, i on es descrigui la finca a segregar i les resultants. 

 Plànol de situació, a escala no inferior a 1 :10.000. 

 Plànol parcel·lari a escala mínima 1 : 5.000. 

 Plànol de la finca a segregar a escala mínima 1: 5.000 amb indicació de les 

parcel·les  indivisibles. 

 La fitxa cadastral descriptiva i gràfica de totes les finques que intervinguin. 

 Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la 

finca. 

 Els altres requisits establerts legalment o necessaris per a la interpretació de la 

segregació o divisió proposada. 
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LLICÈNCIA DE PARCEL·LACIÓ 
 
 Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la 

parcel·lació; es descrigui la finca a parcel·lar; es justifiqui jurídicament i tècnicament 

l’operació de parcel·lació;  i es descriguin les parcel·les resultants amb expressió de 

les seves superfícies i localització. Quan existeixin construccions en els terrenys 

afectats, caldrà fotografies d’aquestes i una justificació urbanística de les 

edificacions respecte la nova parcel·lació. En sòl urbà, justificació de que les 

parcel·les poden reunir la condició de solar. En cas que la divisió de parcel·les que 

se sol·licita comporti que una o vàries hagin d’albergar el clavegueram, s’haurà de 

realitzar les obres prèvia aprovació de la parcel·lació. En cas que els serveis hagin 

de transcórrer per terrenys de titularitat privada caldrà constituir el corresponent dret 

real de servitud, que s’haurà d’inscriure al Registre de la Propietat. 

 Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a 

sistemes urbanístics que s’hagin de cedir, si escau. Les fitxes han d’especificar els 

límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada lot, així com la seva qualitat 

d’indivisible, si  si escau. 

 Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva 

referència registral i cadastral. 

 Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica 

topogràfica, representatiu dels lots proposats. 

 Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques. 

 La proforma de l’escriptura pública de la divisió horitzontal simple o complexa. 

 Nota simple o certificació del Registre de la propietat on consti la descripció de la 

finca.  

La documentació es presentarà segons estableixi en cada moment la normativa de 

procediment administratiu comú vigent. Igualment, l’Ajuntament podrà requerir la 

presentació de tot o part de la documentació en suport digital apte per ser tractat 

mitjançant programes estàndard d’edició de textos, fulls de càlcul, bases de dades, o 

programes gràfics d’edició de plànols o de mapes; i també en format no editable. 

 
PAGAMENT PER LIQUIDACIÓ 
 

 
TAXA 
 

 
OF 12 

 
 

 
368,00 € 
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NORMATIVA  APLICABLE 

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció 
de la legalitat urbanística. 

Ordenances Fiscal Municipals, número 12. 

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei 
d’urbanisme 

Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica. 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Vilamajor, aprovat per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 22 de setembre de 2011, i 
publicat al DOGC el 16 de febrer de 2012, núm. 6068. 

Ordenança Reguladora d’Obres, aprovada en la sessió del Ple Ordinari de 31 de 
gener de 2019, publicada en data 13 de febrer de 2019, al BOP núm. 4328 i en 
data 19 de febrer de 2019, al DOGC núm. 7813. 

 

 
 
 

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 

 

Responsable 

del 

tractament 

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor. 

Adreça postal: Carrer Nou 26. 08458 Sant Pere de Vilamajor 

Telèfon: 938450008  

Adreça electrònica: ajuntament@vilamajor.cat 

Web municipal:  www.vilamajor.cat 

Finalitat del  

tractament 

La finalitat del tractament és tramitar i resoldre la vostra sol·licitud. 

Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

procediment administratiu i d’arxiu històric. 

Base jurídica 

del tractament 

El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al       

responsable del tractament o per complir una missió realitzada en interès 

públic o en l’exercici de poder públics conferits al responsable del 

tractament. 

Existeix l’obligació de facilitar les dades que es demanen en la sol·licitud i 

l’Ajuntament es reserva el dret a no tramitar, a no resoldre o a denegar la 

vostra sol·licitud si no les faciliteu quan us siguin requerides. 

mailto:ajuntament@vilamajor.cat
http://www.vilamajor.cat/
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Destinataris 

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho 

autoritza. 

Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea. 

Drets de les 

persones 

Podeu accedir a les vostres dades personals, rectificar-les, suprimir-les, 

oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, presentant la vostra 

sol·licitud a l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, o mitjançant la seu 

electrònica - http://vilamajor.eadministracio.cat/ 

Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la 

normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de 

protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de 

l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva 

web o per mitjans no electrònics. 

Informació 

addicional 

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de 

dades en la web de l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor 

http://www.vilamajor.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/ 
 

 
Sant Pere de Vilamajor ........... d..................................... de 20........ 
 
Signatura, 
 

 
 
 
 
 
 
 

(Document actualitzat al gener de 2022)  
 

http://vilamajor.eadministracio.cat/

