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1

DADES SOL·LICITUD
NOM I COGNOMS

DNI / CIF

ACTUANT

✔

EN REPRESENTACIÓ DE:

EN NOM PROPI

DNI / CIF
EN REPRESENTACIÓ
DOMICILI (CARRER / PLAÇA , NÚMERO I PORTA)

POBLACIÓ

CODI POSTAL

TELÈFON

2

ADREÇA ELECTRÒNICA

FAX

EXPOSA:

Que desitja obtindre el corresponent permís per a realitzar una obra 1 consistent en:

Les característiques i peculiaritats de l’obra indicada figuren en el dors de la present instància.
Per tot això,
SOL·LICITA: Que se li concedesca l’autorització corresponent per a efectuar l’obra demanada.

,

d

de 20
(Firma)

D’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades d’este formulari s’incorporaran a un
fitxer el responsable del qual és la Diputació Provincial de València. La finalitat del seu tractament és la tramitació de la
sol·licitud d’obres o instal·lacions. Vosté podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades
personals registrades davant de la Diputació de València, dirigint la seua sol·licitud al Registre d’entrada d’esta Diputació, l’adreça del qual és: carrer de Serrans, nº 2, 46003 València.
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4

SITUACIÓ DE L’OBRA

• Carretera: 2

Tram: 3

• P.K.: 4

Marge: 5

Terme municipal:

TIPUS D’OBRA

• ACCÉS:

Agrícola 6

Industrial 7

• TANCA: 9

Diàfana 10

Vegetal 11

Remodelació de camí 8

• ENCREUAMENT:

Aeri 12
 Subterrani: 13 ⇒ A cel obert:

Amb tub envoltant
Sense tub envoltant
Perforació mecànica horitzontal (talp)

⇒
Tipus
d’instal·lació:

Gas
Aigua potable
Una altra:

• PARAL·LELISME:
Tipus
d’instal·lació:
• ALTRES:*

✔

Electricitat
Sanejament

Aeri 14
Gas
Aigua potable
Una altra:

Depòsit 16
Senyalització 19
Murs 21
Una altra:

Telefonia
Reg
Subterrani 15

Electricitat
Sanejament

Telefonia
Reg

Gasolinera
Piscina
Bàscula22

Informe de viabilitat de gasolinera 18
Moviment de terres 20
Pous 23

TIPUS D’OBRA:
DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA:

OBSERVACIONS:
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* NOTES: Tots els requeriments de documentació que es fan en este document tenen un caràcter de mínims, és a dir, que es podrà
demanar, per banda d’esta Administració, tantes sol·licituds de dades com facen falta per a resoldre els dubtes que sorgisquen
durant la tramitació d’un expedient. En qualsevol cas, cal presentar fotocòpia del DNI/CIF.
Tota la informació subministrada de condicionats i distàncies mínimes ho són per a les carreteres de titularitat
d’esta Diputació de València, i no tindrà cap valor per al cas de carreteres dependents d’altres titulars.
Tots el condicionats i distàncies mínimes poden ser variats sense avís previ, sempre dins del que indica la Llei 6/1991
de Carreteres de la Generalitat Valenciana.

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: Registre General d'Entrada C/ Serrans, 2 -46003 València. Tel. 902 460 202
Vosté podrà consultar l'estat de la sol·licitud a la web http://www.dival.es/carreteras a la secció Autoritzacions.
1

Escriga una breu descripció de l’obra a efectuar. Per exemple: encreuament subterrani a cel obert per
mitjà de canonada envoltant de diàmetre interior 200 mm per a canalització d’aigua potable de diàmetre
2” en connexió a domicili particular.
2
Escriga la denominació de la carretera indicada en qualsevol mapa de carreteres. Dos exemples de denominació són: CV-567 i VV-1101.
3
Indique entre quines dues poblacions es troba el tram de carretera afectat per l’obra a executar.
4
Indique el punt quilomètric (P.K.) aproximat de l’obra. Si es tracta d’un tram de carretera, indique el
P.K. inicial i el P.K. final separats per un guió (-). El P.K. es pot obtindre a partir de les fites quilomètriques que hi ha en totes les carreteres.
5
Lateral de la carretera on es troba l’obra a executar. Per a determinar-lo haurà de situar-se segons el sentit d’avanç dels punts quilomètrics de la carretera.
6
Es caracteritza pel seu escàs ús. La documentació mínima a aportar és: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Plànol cadastral de la parcel·la en què s’indique la ubicació aproximada de l’accés.
7
La documentació mínima a aportar és: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Plànols de planta de la
situació actual i de la projectada, de drenatge i de senyalització. 3) Secció tipus del ferm a construir en
l’accés. 4) Perfils transversals.
8
La documentació mínima a aportar és: 1) Plànols de situació i emplaçament (este últim pot ser-ne un
cadastral). 2) Tots aquells documents que definesquen l’obra a executar. 3) Procediment constructiu i
interferències amb la carretera i la seua senyalització.
9
La documentació mínima a aportar és: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Plànol cadastral de la
parcel·la a tancar, que indique per a on s’accedix a la parcel·la o per a on es vol accedir-hi. 3) Ús a què es
pretén destinar la parcel·la a tancar.
10
Per norma s’autoritzen a huit metres de l’aresta exterior de l’esplanació. Si es justifiquen situacions especials de no disminució de visibilitat i d’impossibilitat de col·lisió contra la tanca es pot reduir fins a un
mínim de tres metres.
11
Només s’autoritzen, com a mínim, a huit metres de l’aresta exterior de l’esplanació, distància que podrà
augmentar en circumstàncies especials.
12
Documentació mínima a aportar: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Planta de l’encreuament acotant la distància dels suports a la calçada. 3) Secció de l’encreuament indicant-ne l’altura i tipus de
suports i el gàlib mínim de la línia sobre la calçada.
13
Documentació mínima: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Plànol de planta (o cadastral) indicant
el traçat de la canonada en tota la zona de protecció. 3) Secció de la rasa en l’encreuament. 4) Procediment constructiu de l’encreuament i la seua senyalització.
14
Documentació mínima a aportar: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Planta del paral·lelisme acotant la distància dels suports a la calçada. 3) Longitudinal del paral·lelisme indicant l’altura i el tipus de
suports.
15
Documentació mínima: 1) Plànols de situació i emplaçament. 2) Plànol de planta (o cadastral) indicant
el traçat de la canonada i acotant-la amb la calçada. 3) Secció de la rasa. 4) Longitudinal de la canonada.
5) Procediment constructiu i la seua senyalització.
16
A més de la documentació mínima a aportar indicada en l’apartat «Altres» caldrà indicar a quin fluid es
destina el depòsit.
17
Cal presentar un projecte de construcció, almenys dels accessos, firmat per un tècnic competent i visat
pel col·legi oficial corresponent.
18
Convé sol·licitar informació a la Unitat de Permisos de l’Àrea de Carreteres de la Diputació de València. Carrer Hug de Montcada, 9; tel. 96 388 35 10 (de 8:30 a 13:30 hores).
19
La senyalització haurà de ser reglamentària, i no s’autoritza cap tipus de publicitat, ni noms d’empreses, ni d’urbanitzacions... en ella.
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No s’autoritza la realització de moviment de terres dins de la zona de domini públic (tres metres a partir
de l’aresta exterior de l’esplanació) llevat que represente una millora de la visibilitat o de la seguretat
viària i que no agreuge altres circumstàncies.
21
No s’autoritzen els murs dins de la zona de protecció (25 metres a partir de l’aresta exterior de la calçada) excepte els murs de contenció de terres que, en general, s’autoritzen a huit metres de l’aresta exterior
de l’esplanació.
22
Cal presentar un projecte de construcció, almenys dels accessos, firmat per un tècnic competent i visat
pel col·legi oficial corresponent.
23
No s’autoritza cap tipus de construcció dins de la zona de protecció de la carretera (25 metres a partir
de l’aresta exterior de la calçada). En estos casos s’ha de sol·licitar permís d’accés al pou encara que ja
n’hi haguera un (amb un altre ús) utilitzable.
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