
 
 

COMUNICACIÓ DE PARCEL·LA EN MALES CONDICIONS 
 
 

Sol·licitant 
 

Nom i cognoms o raó social: DNI/NIF: 

Representant (si s’escau): DNI/NIF: 

Carrer: Número: Escala: Pis: Porta: Bústia: 

Població: Codi Postal: 

Telèfon mòbil: Correu electrònic: 

 
*Abans de presentar la sol·licitud, comproveu que el número de parcel·la o casa que voleu comunicar 

sigui la correcta mitjançant els següents enllaços: 

https://www.maçanetdelaselva.cat/gestio-del-territori/urbanitzacions (enllaç als parcel·laris de les urbanitzacions) 

https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S (Seu Electrònica del Cadastre). 

https://www.google.es/maps/@41.7642812,2.7282287,5594m/data=!3m1!1e3?hl=es (GoogleMaps). 

 

Exposo: 
 

La parcel·la situada al carrer , núm. , 

no presenta les degudes condicions d’ús i conservació. 

 

Que aquesta parcel·la està (marqueu una opció): 

 
 
 
 

Sol·licito: 

 

 
edificada 

 

sense edificar (solar). 

Que es realitzin les comprovacions i les accions pertinents per garantir el correcte estat d’ús i 

conservació d’aquesta parcel·la. 

Vull constar a l’expedient com a interessat:             SI ☐             NO ☐  

 
Maçanet de la Selva, a de de 20   

(Signatura) 

 

Informació bàsica de protecció de dades 

Responsable del tractament: Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
Finalitat: identificació de persones interessades en procediments administratius, seguiment de les actuacions i 
comunicació d’actuacions i notificació de resolucions. 
Legitimació: compliment d’obligació legal. 
Destinataris: les dades es comuniquen a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes de seguir el 
procediment. Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al 
tractament i sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a l’Ajuntament de Maçanet de la Selva. 
> Trobareu més informació a www.massanetdelaselva.cat 
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