
Generalitat de Catalunya 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural 
Àrea del Medi Natural 

 

 
 
 
 

 

 
Sol·licitud d’autorització de tallada d’arbres per canvi d’ús o obra autoritzat/da 

Núm. expedient           
           
Núm. finca           

 (Espai gris a emplenar per l'Administració) 

Dades personals 
1. Propietari/ària (nom i cognoms)    DNI/NIF/NIE  Telèfon 
                          
Adreça        Codi postal  Població 
                          
2. Adjudicatari/ària de l’obra (nom i cognoms)   DNI/NIF/NIE  Telèfon 
                          
Adreça        Codi postal  Població 
                          
3. Comprador/a (nom i cognoms)   DNI/NIF/NIE  Telèfon   DQE 
                                 
Adreça        Codi postal  Població 
                          
Persona de contacte (marqueu la casella que calgui) 1.   2.   3.  
Adreça electrònica      Telèfon    Fax 
                          

 
SOL·LICITO: 
L’inici dels treballs descrits en aquesta comunicació que impliquen la tallada d’arbres el dia      /     /20      
 
Dades del canvi d’ús o de l’obra  

Descripció de l’actuació:       

Autorització que s’adjunta:       

 
 
Dades de la tallada 
Situació  
Paratge:                 Superfície afectada:        ha 

Terme municipal:       Comarca/ques:       

Polígon 
      

Parcel·les 
      

Subparcel·les 
      

Polígon 
      

Parcel·les 
      

Subparcel·les 
      

Quantitats  

Espècie/s 

 
Classe diametral 

(cm)
(1)

 

Alçada mitjana total 
(m) 

Nombre d'arbres Llenya (t) 

      
 
 

5                   

0                   
5                   
0                   
5                   
0                   

      5                   
0                   
5                   
0                   
5                   

     5                   
0                   
5                   
0                   
5                   

 Totals                   
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01
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Destinació dels productes (la suma dels percentatges ha de donar 100) (marqueu la casella que calgui) 

 Fusta per a serra      % 
   Fusta  
   per a taulers      % 

   Fusta per a 
combustible      % 

   Fusta per  
a desenrotllament      % 

 Fusta per a pals      % 
   Fusta  
   per a paper      %    Llenya      %  Altres            % 

 
 
 
DECLARO, sota la meva responsabilitat: 
- Que les dades personals i de la parcel·la són certes, que en sóc l’únic/a propietari/ària legal, o bé en disposo de l’autorització/les 

autoritzacions, i que tinc la capacitat jurídica per sol·licitar aquesta tallada. 
- Saber que, en el cas de no poder-se determinar la persona que incorre directament en una infracció i no esmentar-se el/la comprador/a 

en la sol·licitud, se me’n considerarà el/la responsable únic/a, d’acord amb els articles 70 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 
forests, i 76 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 

 
 
 

Documentació adjunta a la comunicació (marqueu la casella que calgui): 
 Fotocòpia del DNI/NIF/NIE  
  Fotocòpia de l’autorització del canvi d’ús o obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Localitat i data 
       

  

Signatura de la persona Signatura de qui adjudica les obres Signatura de qui compra 
propietària   

 

 

 

 

 

 
1. Classe diametral. Afegiu-hi les desenes (ex. 10, 15, 20, etc.). La classe diametral (CD) 10 correspon als arbres amb diàmetres compresos entre 7,5 i 12,5 cm 
de diàmetre mesurats a 1,30 m d’alçada, la CD 15 de 12,5 a 17,5 cm de ,  la CD 20 de 17,5 a 22,5 cm de , la CD 25 de 22,5 a 27,5 cm de . 

 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran 
registrades en un fitxer automatitzat i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit 
a: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614. 08007 Barcelona. 
 

 

Serveis Territorials de       
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