SOL·LICITUD LLICÈNCIA
PER TALA DE MASSES ARBÒRIES I
VEGETACIÓ ARBUSTIVA
Titular
Nom i cognoms o raó social

DNI / Passaport / TR

Adreça

Codi Postal Municipi
Adreça electrònica

Pl. de Sant Roc, 1 · 08201 SABADELL · Tel. 937 453 100 · NIF P0818600IO · www.sabadell.cat

Telèfon de contacte

Representant (si n’hi ha)
Nom i cognoms o raó social

DNI / Passaport / TR

Adreça

Codi Postal Municipi
Adreça electrònica

Telèfon de contacte

Adreça a efectes de noƟficacions
A l’adreça electrònica:

mateixa del Ɵtular

mateixa del representant

Dades de l’actuació
Emplaçament

Referència cadastral

Clau urbanísƟca

Pressupost

€

Documentació imprescindible:
JusƟficant pagament de la taxa OF 2.4
JusƟficant pagament de la taxa OF 3.9
Full de càlcul de la base imposable de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons model
normalitzat
Plànol de situació, emplaçament i règim urbanísƟc aplicable, amb base topogràfica a escala adequada i amb
indicació de l’àmbit d’intervenció
Pressupost de les obres a executar
Declaració responsable exercici professional (DRO1)
Fotografies de la massa arbòria a talar i de la vegetació arbusƟva
Documentació tècnica o memòria explicaƟva, ha de contenir la descripció de les actuacions a realitzar.

GesƟó de residus vegetals:
Ús propi

T 3017

20200720

Deixalleria

mpresa, quina:

SOL·LICITUD LLICÈNCIA
PER TALA DE MASSES ARBÒRIES I
VEGETACIÓ ARBUSTIVA
S’informa que en aplicació de l’arƟcle 36.3 de l’OMREU, en cas de mancança d’alguna documentació imprescindible, disposeu
d’un termini màxim de deu dies hàbils per esmenar la deficiència detectada o aportar els documents precepƟus, amb
l’adverƟment que el transcurs del termini sense haver complit el requeriment, es considerarà que desisteix de la seva peƟció.
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament

Exercici de poders públics (ArƟcle 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament

AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament

GesƟonar les llicències i comunicacions d’obres, així com les denúncies urbanísƟques.

Exercici de drets dels interessats

D’accés, recƟficació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, presencialment a les
oficines d’atenció ciutadana, adreçant-vos al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de
Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell i a través de la seu electrònica.

Informació addicional ampliada a hƩp://www.sabadell.cat/ca/PoliƟcaPrivacitat

T 3017

20200720

Data:
[Signatura de la persona Ɵtular]

[Signatura de la persona representant]

