
SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE SERVEIS

DADES PERSONALS
Nom i cognoms DNI / Passaport  / TR

En representació de DNI / Passaport / CIF /TR

Domicili Telèfon

Població CP Correu electrònic

       Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment a l’adreça facilitada en aquesta sol·licitud.
         Consulteu les condicions de la notificació electrònica a https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/notificacions_cat.asp

Pressupost PEM Adreça de l’obra

Obres a realitzar:

Documentació que cal aportar:

Justificant del pagament de la taxa segons O.F

Justificant del pagament de l’ICIO segons OF.

Full d’assumpció de la direcció de l’obra. 

Plànol emplaçament a escala no inferior a 1:500

Plànol de senyalització de les obres 

Plànol de senyalització i afectació al trànsit, en el cas de ser una obra en calçada

Projecte  tècnic  o  documentació  tècnica  amb certificat  del  col·legi  professional  sobre  la  identitat  i  habilitació  professional  de
cadascun dels tècnics de l’obra (excepte si es presenta la documentació visada)

Documentació específica PEPPS *

* Si les obres afecten un Espai d'Expectativa Arqueològica segons el PEPBAMAS (PE-122) (), caldrà informar als serveis tècnics de l'Oficina de Patrimoni (Urbanisme) i del Museu d'Història de Sabadell

(Cultura), per tal que n'avaluïn l'impacte. L'obra podria quedar subjecte a una intervenció arqueològica de control tècnic de l'obra, la qual s'haurà de realitzar segons la normativa vigent (Llei del patrimoni

cultural català, 9/1993, de 30 de setembre, i Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic)

Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals

Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)

Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL

Finalitat del tractament Gestionar les llicències i comunicacions d’obres, així com les 
denúncies urbanístiques

Exercici de drets dels 
interessats

D’accés, rectificació, 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 http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat

Data: 

[Signatura de la persona sol·licitant] 
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