
Registre d’entrada 

 

Dades del/la sol·licitant 
Nom i cognoms o raó social NIF / CIF

Adreça notificacions Municipi  i Codi Postal

Telèfon Adreça electrònica:

Mitjà de notificació: (fax-correu-altres): Nom i cognoms representant (si escau): 

 Dades de la finca: 
Carrer i núm. Ref. cadastral

 Documentació que s'acompanya: 

 Nota simple o certificat del Registre de la propietat on consti la descripció de la finca o edificació 
(original) 

 Proforma de l’escriptura pública de divisió horitzontal 
 Projecte de divisió horitzontal (per duplicat) 

- Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o elements proposats a
les determinacions del planejament i, en el cas d’habitatge, del compliment dels requisits mínims
d’habitabilitat per a segona ocupació.

- Plànols a escala, on consti el nombre d’habitatges establiments o elements, i la seva superfície i
ús.

 En cas que no estigui dins els supòsit de visat obligatori: Declaració responsable del tècnic i certificat 
del col·legi professional conforme el tècnic que el subscriu està col·legiat i acreditatiu de la seva 
competència. 

L’ajuntament, mitjançant els seus serveis tècnics, podrà sol•licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que les 
llicències es concedeixen amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques. 

S’informa que en cas que falti documentació imprescindible, la sol·licitud serà incompleta. El sol·licitant disposarà d’un termini de 
DEU DIES per a completar-la, previ requeriment,  entenent-se desistit de la seva petició en cas de no fer-ho i procedint al seu arxiu. 

Sol·licita se li concedeixi llicència municipal per a l'execució de les obres que es descriuen en la present petició. 

Fonollosa, ............ d ..............................................de ................ 
(signatura del sol·licitant) 

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l’informem que les dades 
recollides en aquest formulari s’incorporaran, per ser tractades, en el fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud. Li recordem 
que pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant les Oficines Municipals (Carrer Església, s/n) 

IL•LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
DE DIVISIÓ HORITZONTAL 



PROTECCIÓ DE DADES 

D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al 
tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa: 

Responsable del 
tractament 

AJUNTAMENT DE FONOLLOSA 
Carrer de l’Església, s/n 
08259 FONOLLOSA 

Dades de contacte del 
delegat de protecció de 
dades 

Per a fer consultes, queixes, exercicis de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: 

fonollosa@fonollosa.cat 
C/Església, s/n 08259 FONOLLOSA 
Tel.93.836.60.05 

Finalitat del tractament Poder realitzar la tramitació sol·licitada per l’usuari complint amb les condicions de seguretat i confidencialitat 
exigides per la legislació vigent en cada cas. 

Temps de conservació Mentre es mantingui la vigència de la comunicació. 
Base jurídica Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar 

la sol·licitud. 
Destinataris Les vostres dades no es comunicaran a tercers. 
Drets de les persones 
interessades 

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la limitació 
oposició al seu tractament a través de  
la Seu electrònica www.fonollosa.cat o presencialment al Registre de l’Ajuntament, carrer Església, s/n. 

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tota persona interessada tindrà dret a 
presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular en l’Estat membre en què tingui la 
seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, si considera que el tractament de 
dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya l’APDCAT l’autoritat de referència  
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 
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