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Sol·licitud d’autorització per fer obres, instal·lacions i activitats a la zona 
de servitud de protecció del domini públic maritimoterrestre 
 
 
 
Dades d’identificació 
Indiqui si és vostè la pròpia persona interessada (sol·licitant) o si actua com la persona presentadora (intermediari/ària, 
gestor/a) 
 
☐ Sóc la pròpia persona interessada (sol·licitant) 
 
☐ Actuo en nom de la persona interessada (presentador) 

Dades d’identificació de la persona presentadora 

Persona física 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

         . p 

Adreça de correu electrònic 

          . p 

Persona jurídica 
Raó social 

         . p 

Tipus de document d’identificació

          . p 

Número d’identificació 

          . p 

Dades del representant de la persona jurídica 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

         . p 

Adreça de correu electrònic 

          . p 

Adreça 
Tipus de via 

         . p 

Nom de la via 

         . p 

Número 

         . p 

Bloc 

         . p 

Escala 

         . p 

Pis 

          . p 

Porta 

         . p 

Codi postal 

         . p 

Dades d’identificació de la persona sol·licitant 

Persona física 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

         . p 

Adreça de correu electrònic 

          . p 
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Persona jurídica 
Raó social 

         . p 

Tipus de document d’identificació

          . p 

Número d’identificació 

          . p 

Dades del representant de la persona jurídica 
Nom 

         . p 

Primer cognom 

          . p 

Segon cognom 

          . p 

Tipus de document d’identificació 

         . p 

Número d’identificació 

         . p 

Telèfon fix 

         . p 

Telèfon mòbil 

         . p 

Adreça de correu electrònic 

          . p 

Adreça 
Tipus de via 

         . p 

Nom de la via 

         . p 

Número 

         . p 

Bloc 

         . p 

Escala 

         . p 

Pis 

          . p 

Porta 

         . p 

Codi postal 

         . p 

Autorització 
 

☐ Autoritzo a l'Administració de la Generalitat de Catalunya a consultar les meves dades a altres administracions o 

organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui 

consultar-les durant la seva vigència. 

Notificacions 
 

☐ Accepto rebre electrònicament les notificacions relacionades amb aquest tràmit. 

Adreça de correu electrònic 

          . p 

 

 
 
Dades específiques 

Dades de l’activitat  
Descripció de les obres, instal·lacions de l’activitat que s’hi volen fer 

     

 

Descripció de l’ús previst 

     

 

Adreça / domicili social 

     

 Població 

      
Metres quadrats de l’ocupació inclòs l’abassegament  

     m2 

Durada prevista de les obres  

    mesos 
Pressupost total de les obres 

     

 

 

Pressupost de les obres dins de la zona de servitud 
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Documentació que cal adjuntar 

1. Fotocòpia del NIF o CF de la persona sol·licitant i, si escau, de la persona representant (presentadora), en cas que no s’autoritzi la consulta 

telemàtica de les dades. 

2. Documentació que acrediti la capacitat de representació, en cas que tramiti la sol·licitud la persona presentadora (representant). 

3. Projecte bàsic de les obres, activitats o instal·lacions visat pel col·legi professional competent  (un exemplar en paper i un  exemplar en format 

electrònic (CD). En cas d’obres menors interiors a l’edificació, s’ha de presentar  memòria, plànol de planta i pressupost. 

4. Plànol de l'atermenament corresponent, en el qual aparegui assenyalada la situació de les obres que s’hi volen fer, expedit  per l'òrgan competent de 

l'Administració de l'Estat, Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. 

Taxes i cànons 
Per tramitar l’expedient d’autorització en zona de servitud de protecció, s’aplicarà una taxa en funció de l’import del pressupost total d’execució material del 
projecte. La quantia de la taxa (t, en euros) és l’arrel cúbica del quadrat d’aquest pressupost (p, en euros), multiplicat per un coeficient de 0,5, d’acord amb la 
fórmula t = 0,5 p2/3. Aquesta quantia no serà inferior a 77,95 euros. 

 

Signatura 

Signatura de la persona 

Localitat Data 
          . p 

 

 

          . p 

 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran 
incorporades a un fitxer del qual és responsable el Departament de Territori i Sostenibilitat. La finalitat d’aquest fitxer és la tramitació de les autoritzacions 
gestionades per aquest Departament. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Àrea d’Organització i Tècniques de 
Gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat, avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona, lopd.tes@gencat.cat. 

 


