
 

 

 

 

 
AJUNTAMENT  DEL PERELLÓ                                                                                                      

(Baix Ebre ) 

 

 

EXPEDIENT Núm. ........................... 
 

LLICÈNCIA Núm. ............................  
 

En/Na.................................................................................................................................. 
major d’edat, amb NIF/NIE    núm. .................................................................................... 
domiciliat a......................................................................       codi postal .......................... 
carrer................................................................................ número .......... pis .................... 
telèfon...........................................            telèfon mòbil .................................................... 
correu electrònic ............................................................................................................... 
 

actuant en:    nom propi       en representació de:      

 
 
........................................................................................................................................... 
amb CIF ............................................................................................................................ 
domicili ......................................................................................     codi postal ................. 
carrer ............................................................................... número ............ pis ................. 
telèfon....................................................   correu electrònic: ............................................. 

 

EXPOSA: que en la finca del Perelló: 
 

 
Polígon: 
 
Parcel.la: 

 

 
Referència cadastral (20 dígits): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 
es proposa realitzar les obres següents: 

(Descripció detallada de l’obra) 
 

 
 
 
 
 

 
que realitzarà l’empresa constructora 
(nom o raó social -adreça – NIF -  telèfon) 
 

 
 

 

amb un pressupost de: 
 

 



Documentació que adjunto: 

⛝ Document d’acceptació de residus,  signat per un gestor de residus 

autoritzat, en aquest document hi consta  el codi de gestor, domicili de l’obra i 
l’import del rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 
 

⛝ Document de justificació de la necessitat de construcció de la tanca (d’acord 

amb les Directrius de paisatge del Pla Territorial de les Terres de l’Ebre, articles 
2.3.6 i 2.3.7, tenint en compte que en sòl no urbanitzable la construcció de 
tanques ha de limitar-se a aquells casos en què siguin imprescindibles per raó 
de l’ús i les circumstàncies del lloc o se’n justifiqui la necessitat per atendre els 
requeriments productius de l’explotació”) 
 

 En el cas de finques situades en xarxa Natura 2000, autorització de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Altra documentació que adjunto: 
 

   Indicació del tipus de cultiu (a la pròpia sol·licitud) 

  Superfície de la finca mitjançant l’aportació de l’escriptura de propietat 

  Croquis de la superfície a tancar 

   Declaració d’estar donat d’alta de l’IAE per part de l’empresa constructora 

 
 
DEMANA: Que previs els tràmits reglamentaris, es digni a concedir-li l’autorització, que 
per aquestes obres requereixen les Ordenances Municipals 

 
El Perelló, ...........d ................................. de ......... 

 

 
EL CONSTRUCTOR,                                                                           EL/LA PROMOTOR/A,   
i                                                                                                           EL/LA REPRESENTANT                         
DECLARO que estic donat d’alta d’IAE 
(Impost Activitats Econòmiques) 
 
 
 
 
(segell empresa construcció) 

 
 

                                
 
 
 

SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DEL PERELLÓ 
 

Identitat: Ajuntament del Perelló    Adreça postal: Lluís Companys, 2, El Perelló, 43519  

Correu electrònic: aj.perello@elperello.cat Telèfon: 977490007 

mailto:aj.perello@elperello.cat


 

 

 

 

 
AJUNTAMENT  DEL PERELLÓ                                                                                                      

(Baix Ebre ) 

 

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: aj.perello@elperello.cat o Lluís Companys, 2 El Perelló 43519 

FINALITAT DEL TRACTAMENT : Tramitar la vostra sol·licitud. 

 
CONSERVACIÓ DE LES DADES : 

Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es 

van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de 

les dades. Supletòriament apliquen els períodes de conservació i eliminació de les dades establerts per la Comissió 

Nacional d'Accés i Avaluació i Tria Documental de Catalunya. 

 

LEGITIMACIÓ PEL TRACTAMENT 

1. Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 

persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es 

deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD):Art. 6.1.c RGPD: el tractament és necessari per al compliment d'una 

obligació legal aplicable al responsable del tractament. 

2. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques.  

3. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 

Catalunya.  

COMUNICACIÓ DE LES VOSTRES DADES A TERCERS 

No es cediran les vostres dades personals a tercers, llevat d'obligació legal. 
 

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES 
 
No s'efectuaran transferències internacionals de les vostres dades personals. 
 
EXERCICI DE DRETS 
 
De conformitat amb el RGPD, teniu dret a accedir a les vostres dades de caràcter personal, així com a rectificar les 
dades personals inexactes que us afecten i a oposar-vos a què les vostres dades personals siguin objecte de 
tractament per motius relacionats amb la vostra situació particular, llevat dels supòsits previstos per l'art. 21 RGPD. 
Si s'escau, podeu sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre d'altres motius, quan les dades ja no 
siguin per la finalitat per a la qual es van recollir. El dret de supressió no procedirà en els casos previstos per l'art 
17.3 del RGPD, entre ells, quan el tractament sigui necessari pel compliment d'una obligació legal o pel compliment 
d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders conferits al responsable del tractament. Quan 
concorrin aquests supòsits constarà a l'apartat de legitimació. 
 
 
També teniu dret a sol·licitar la limitació del tractament en els supòsits previstos per l'art. 18.1 del RGPD. En aquest 
cas només es  conservaran les dades per formular, exercir o defensar reclamacions. 
 
 
Com podeu exercir els vostres drets? 
 
Per escrit adreçat al Ajuntament del Perelló i Lluís Companys, 2, El Perelló , 43519 o bé, mitjançant formulari 
electrònic disponible a la  seu electrònica http://www.elperello.cat o el següent aj.perello@elperello.cat 
 
Quines vies de reclamació hi ha? 
 
Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament teniu dret a presentar una reclamació davant 
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https//:seu.apd.cat/ 
 
 

 
 

 



 

 


