SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OBRES O INSTAL·LACIONS EN CARRETERES DE
TITULARITAT DE LA GENERALITAT
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OBRAS O INSTALACIONES EN CARRETERAS DE
TITULARIDAD DE LA GENERALITAT

A

DADES DEL PETICIONARI / DATOS DEL PETICIONARIO
NIF

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

MUNICIPI / MUNICIPIO

TELÈFON / TELÉFONO

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

FAX

MÒBIL / MOVIL

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL (si s'escau) / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (si procede)
NIF

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

MUNICIPI / MUNICIPIO

B

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PK

TRAM / TRAMO

FAX

MÒBIL / MÓVIL

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

SOL·LICITE CONDICIONS PER A REALITZAR EN ZONA D'AFECTACIÓ DE LA
SOLICITO CONDICIONES PARA REALIZAR EN ZONA DE AFECCIÓN DE LA

CARRETERA

C

TELÈFON / TELÉFONO

MARGE/ MARGEN

TERME MUNICIPAL / TÉRMINO MUNICIPAL

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

SI

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes
previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
AMPLIACIÓ DE DADES / AMPLIACIÓN DE DATOS
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E

OBRES O INSTAL·LACIONS A REALITZAR / OBRAS O INSTALACIONES A REALIZAR

En zones de domini públic de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable:
En zonas de dominio público de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable:

Construcció de passos sobre cuneta per a vianants i carruatges o accés a les carreteres de la Comunitat Valenciana / Construcción de pasos
sobre cuneta para peatones y carruajes o acceso a las carreteras de la Comunitat Valenciana
Encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres (línies elèctriques d’alta o mitjana tensió) / Cruce de
líneas aéreas de conducción eléctrica y de comunicación con las carreteras (líneas eléctricas de alta o media tensión)
Encreuament de línies aèries de conducció elèctrica i de comunicació amb les carreteres (línies elèctriques de baixa tensió i línies de
comunicacions) / Cruce de líneas aéreas de conducción eléctrica y de comunicación con las carreteras (líneas eléctricas de baja tensión y
líneas de comunicaciones
Obertura de rases i encreuament per mitjà de clavament per a instal·lació de noves conduccions de servicis públics d’interés general i
connexió a aquells, fins i tot col·locació de canonades i equips / Apertura de zanjas y cruzamiento mediante hinca para instalación de nuevas
conducciones de servicios públicos de interés general y acometida a aquellos, incluso colocación de tuberías y equipos
Excavació i instal·lació de pous de registre, arquetes o cambres en les conduccions de l’apartat anterior / Excavación e instalación de pozos
de registro, arquetas o cámaras en las conducciones del apartado anterior
Instal·lació de cartells informatius i de senyals reglamentaris inclosos en el Codi de Circulació / Instalación de carteles informativos y de
señales reglamentarias incluidos en el Código de Circulación
Un altre tipus d’obra/instal·lació detallada en documentació annexa (cal especificar-la) / Otro tipo de obra/instalación detallada en
documentación anexa (especificar)

En zones de protecció de la carretera en sòl no classificat com a urbà o urbanitzable:
En zonas de protección de la carretera en suelo no clasificado como urbano o urbanizable:

Altres autoritzacions per a la realització d'obres o instal·lacions en zones de domini públic i protecció de la carretera:
Otras autorizaciones para la realización de obras o instalacines en zonas de dominio público y protección de la carretera:
Reparació d'instal·lacions existents amb autorització anterior i sense modificació de característiques / Reparación de instalaciones existentes
con autorización anterior y sin modificación de características
Obres en zona de domini públic en sòl urbà o urbanitzable / Obras en zona de dominio público en suelo urbano o urbanizable
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Obertura de rasa i instal·lació de séquies de reg revestides o sense revestir / Apertura de zanja e instalación de acequias de riego revestidas
o sin revestir
Col·locació de suports per a línies aèries de comunicacions o elèctriques de mitjana i baixa tensió / Colocación de apoyos para líneas aéreas
de comunicaciones o eléctricas de media y baja tensión
Instal·lació d'aparells distribuïdors de gasolina i depòsits en estacions de servici existents / Instalación de aparatos distribuidores de gasolina
y depósitos en estaciones de servicio existentes
Pavimentació d'accessos amb paviment rígid o flexible / Pavimentación de accesos con pavimento rígido o flexible
Instal·lació de tancaments totalment diàfans sobre suports sense fonament de fàbrica / Instalación de cerramientos totalmente diáfanos sobre
piquetes sin cimiento de fábrica
Col·locació de cartells d'activitat autoritzables per la Llei 6/1991, de 27 de març, de Carreteres de la Comunitat Valenciana / Colocación de
carteles de actividad autorizables por la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de carreteras de la Comunitat Valenciana
Ocupació de la zona de protecció amb vetladors, quioscos, tendals i instal·lacions, per un termini màxim de sis mesos / Ocupación de la zona
de protección con veladores, quioscos, toldos e instalaciones provisiosnales, por un plazo máximo de seis meses
Un altre tipus d’obra/instal·lació detallada en documentació annexa (cal especificar-la) / Otro tipo de obra / instalación detallada de
documentación anexa (especificar)

IA - 12243 - 02 - E

Explanació o tala d'arbres / Explanación o tala de árboles
Un altre tipus d'obra / instal·lació detallada en documentació annexa (cal especificar-la) / Otro tipo de obra / instalación detallada en
documentación anexa (especificar)
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Demolició, construcció, reparació d'edifici / Demolición, construcción, repàración de edificio
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F

INSTRUCCIONS / INSTRUCCIONES

A. La sol·licitud ha de formular-se en nom de la persona propietàriapromotora de les obres.
Cal utilitzar el requadre quan la petició es formule en nom d'un
organisme oficial o privat, d'una empresa o societat legalment
constituïda.

A.- La solicitud debe formularse en nombre de la persona propietariapromotora de las obras.
Utilícese el recuadro cuando la petición se formule en nombre de un
organismo oficial o privado, de una empresa o sociedad legalmente
constituida.

B. La carretera serà designada només amb els indicadors de lletra i
número, per exemple: CV-50. Es demana la major exactitud possible
en la consignació del punt quilomètric. El marge serà dret o esquerre
segons el sentit ascendent del quilometratge.

B.- La carretera será designada solo con los indicadores de letra y
número, por ejemplo: CV-50. Se ruega la mayor exactitud posible en la
consignación del punto kilométrico. La margen será derecha o izquierda
según el sentido ascendente del kilometraje.

E. Marque amb una creu (X) el requadre corresponent a les obres o
instal·lacions que
pretenga realitzar. En el requadre en blanc
s'indicaran les peticions no previstes en la relació d'aquest apartat, així
com tots els aclariments o ampliacions d'informació que es considere
procedent incloure.
Les sol·licituds d'autorització per a noves actuacions hauran d'anar
acompanyades del plànol d'emplaçament de les obres, fitat respecte a
l'eix o vora exterior de la carretera, en el qual es mostre la seua
adequació al planejament urbanístic de la zona afectada. Quant a això
s'aportarà certificat municipal que constate aquesta adequació, amb
indicació, així mateix, de la data d'aprovació del planejament.

E.- Márquese con una cruz (X) el recuadro correspondiente a las obras o
instalaciones que se pretenda realizar. En el recuadro en blanco se
indicarán las peticiones no contempladas en la relación de este apartado,
así como cuantas aclaraciones o ampliaciones de información se
considere procedente incluir.
Las solicitudes de autorización para nuevas actuaciones deberán ir
acompañadas de plano de emplazamiento de las obras, acotado con
respecto al eje o borde exterior de la carretera, en el que se muestre su
adecuación al planeamiento urbanístico de la zona afectada. A este
respecto se aportará certificado municipal constatando dicha adecuación,
con indicación asimismo de la fecha de aprobación del planeamiento.

Les sol·licituds d'autorització per a construir o instal·lar serveis de
carretera, com ara estacions de servei, tallers mecànics de reparació
d'automòbils, hotels, motels o restaurants hauran d'estar
acompanyades d'un projecte tècnic d'accessos, zones d'aparcament,
drenatge i senyalització, subscrit per personal tècnic facultatiu
professionalment competent per a la seua redacció, i visat pel col·legi
professional corresponent. En el cas d'instal·lacions en sòl no
urbanitzable es presentarà també la Declaració d'Interés Comunitari o
document acreditatiu de la seua viabilitat urbanística.

Las solicitudes de autorización para construir o instalar servicios de
carretera, tales como estaciones de servicio, talleres mecánicos de
reparación de automóviles, hoteles, moteles o restaurantes deberán estar
acompañadas de un proyecto técnico de accesos, zonas de
aparcamiento, drenaje y señalización, suscrito por personal técnico
facultativo profesionalmente competente para su redacción, y visado por
el correspondiente colegio profesional. En el caso de instalaciones en
suelo no urbanizable se presentará asimismo la Declaración de Interés
Comunitario o documento acreditativo de su viabilidad urbanística.

En el cas de sol·licituds d’autorització per a la realització d’obres i
instal·lacions per al desenvolupament o explotació d’una xarxa pública
de telecomunicacions, es podrà sol·licitar l’excepció del fet imposable
de la taxa d’ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat
per al desplegament o explotació d’una xarxa de banda ampla prevista
en l’article 13.1-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la
Generalitat, de taxes.

En el caso de solicitudes de autorización para la realización de obras e
instalaciones para el despliegue o explotación de una red pública de
telecomunicaciones, se podrá solicitar la excepción del hecho imponible
de la tasa de ocupación o uso de los bienes de dominio público de la
Generalitat para el despliegue o explotación de una red de banda ancha
prevista en el artículo 13.1-1 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la
Generalitat, de tasas.

Si aquest és el cas, caldrà aportar el certificat de l’òrgan de la
Generalitat competent en matèria de telecomunicacions que justifique
el compliment de les condicions per a l’excepció esmentada. Pot
sol·licitar aquest certificat a través del tràmit electrònic disponile en:

Si este es el caso, deberá aportarse el certificado del órgano de la
Generalitat competente en materia de telecomunicaciones, que justifique
el cumplimiento de las condiciones para dicha excepción. Puede solicitar
este certificado a través del trámite electrónico disponible en:

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20280

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20280

- Presentada la sol·licitud, juntament amb tota la documentació
necessària segons l'autorització sol·licitada, el Servei Territorial
corresponent a la província de l'actuació comunicarà a la persona
sol·licitant la taxa que ha de ser abonada. (La taxa ha de ser abonada,
encara que el resultat de la resolució siga denegatori de l'autorització
sol·licitada).

Presentada la solicitud, junto con toda la documentación necesaria según
la autorización solicitada, el Servicio Territorial correspondiente a la
provincia de la actuación comunicará a la persona solicitante la tasa que
debe ser abonada. (La tasa ha de ser abonada, aunque el resultado de la
resolución sea denegatorio de la autorización solicitada).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Acreditació de representació, si cal
Acreditación de representación, si procede
Escriptura de constitució i poders de representació, si cal
Escritura de constitución y poderes de representación, si proced
NIF, si cal
NIF, si procede
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G

Una vez presentada por la persona solicitante la justificación del pago de
la tasa, y recabados los informes y documentación pertinentes, se emitirá
resolución del Servicio Territorial a excepción de las autorizaciones en
materias relativas a estaciones y áreas de servicios, cuyo ejercicio se
reserva a la dirección general competente en materia de Obras Públicas.

DIN - A4

- Una vegada presentada per la persona sol·licitant la justificació del
pagament de la taxa, i recaptats els informes i documentació pertinents,
s'emetrà resolució del cap del Servei Territorial a excepció de les
autoritzacions en matèries relatives a estacions i àrees de serveis,
l'exercici dels quals es reserva al director general competent en matèria
d'Obres Públiques.

Justificació de la propietat o disponibilitat civil dels terrenys
Justificación de la propiedad o disponibilidad civil de los terrenos
Descripció d'obres i instal·lacions que es pretenguen realitzar
Descripción de obras e instalaciones que se pretendan realizar
Senyalament exprés de la línia de domini públic de protecció en la finca
Señalamiento expreso de la línea de dominio público de protección en la finca
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EN EL CAS D'ESTACIÓ DE SERVEI / EN EL CASO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
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DOCUMENTACIÓ A APORTAR (CONTINUACIÓ)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (CONTINUACIÓN)

EN EL CAS DE DESPLEGAMENT O EXPLOTACIÓ D'UNA XARXA PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONS
EN ELCASO DE DESPLIEGUE O EXPLOTACIÓN DE UNA RED PÚBLICA DE TELECOMUNICACIONES
Sol·licita l'excepció del fet imposable de la
desplegament o explotació d'una xarxa de
Generalitat, de taxes)
Solicita la excepción del hecho imponible de
para el despliegue o explotación de una red
Generalitat, de tasas

taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat per al
banda ampla (article 13.1-1 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la
la tasa per ocupación o uso de los bienes de dominio público de la Generalitat
de banda ancha (artículo 13.1-1 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la

Certificat per a l'excepció del fet imposable de la taxa per ocupació o ús dels béns de domini públic de la Generalitat, per al
desplegament o explotació d'una xarxa de banda ampla
Certificado para la excepción del hecho imponible de la tasa por ocupación o uso de los bienes de dominio público de la
Generalitat, para el despliegue o explotación de una red de banda ancha
Pot sol·licitar aquest certificat a través del tràmit electrònic disponible en:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20280
Puede solicitar este certificado a través del trámite electrónico disponible en:
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20280

H

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat
per a obtenir directament les dades dels documents elaborats per qualsevol administració i que per a aquest procediment són els
assenyalats a continuació.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant
obligat a aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará
autorizado para obtener directamente los datos de los documentos elaborados por cualquier administración y que para este
procedimiento son los señalados a continuación.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando
obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
No autoritze a l'obtenció de les dades d'identitat (DNI o document equivalent en cas d'estrangers) del sol·licitant o, en el seu
cas, del seu representant legal.
No autorizo a la obtención de los datos de identidad (DNI o documento equivalente en caso de extranjeros)del solicitante o, en
su caso, de su representante legal.

,

d

del
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La persona sol·licitant / la persona solicitante

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb el Reglament general de protecció de dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractades per la Generalitat per a tramitar la
seua sol·licitud a l'empara de la legislació vigent.
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por la Generalitat para tramitar
su solicitud al amparo de la legislación vigente
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant la conselleria que gestione la seua sol·licitud, així com reclamar, si escau,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. Visite l'enllaç següent per a més informació:
http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL_V.pdf
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante la conselleria que gestione su solicitud, así como reclamar, en su
caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. Visite el siguiente enlace para más
información: http://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf
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