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Sol·licitud d'autorització per actuacions en zona de protecció de carreteresi
Dades de la persona sol·licitant, física o jurídica
Nom

NIF

Codi postal

Població

Adreça (carrer, núm., pis i porta)

Adreça electrònica

Telèfon

Dades del/ de la representant legal (si escau)
NIF

Nom

Adreça (carrer, núm., pis i porta)

Adreça electrònica

Població

Codi postal

Telèfon

Localització del punt viari i objecte de la consulta o certificació
Població

Tram

Codi carretera

Marge

Quilòmetre inicial

Quilòmetre final

Disponibilitat dels terrenys privats afectats:
En propietat

Autoritzat

Tipus d'actuació

Breu descripció
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Documentació que s'adjunta

Sol·licito
Informe

Autorització

Població

Data

Signatura de la persona sol·licitant o del/ de la representant legal

Accepto rebre notificació electrònica dels actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud.
Indiqueu l'adreça electrònica on voleu rebre els avisos de les vostres notificacions:

Les notificacions electròniques es poden consultar dins dels serveis de l'Oficina Virtual de Tràmits (OVT) o el Canal Empresa. Podeu
accedir-hi mitjançant un certificat digital o amb paraula de pas d'un sol ús.
Recordeu: Des de l'emissió de l'avís de notificació disposeu de 10 dies naturals per acceptar-la o rebutjar-la. Si transcorregut aquest termini
no heu accedit a la notificació, aquesta s'entendrà rebutjada. Des del moment en què accediu al contingut de la notificació aquesta es
considerarà practicada.
En aplicació de l'article 5.2 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Departament de Territori i
Sostenibilitat us informa que les dades de caràcter personal que faciliteu en aquesta sol·licitud s'inclouran en el fitxer “Autoritzacions i
informes en zona d'influència de carreteres” del Departament de Territori i Sostenibilitat. La finalitat de la recollida de les dades és donar
resposta a la vostra sol·licitud. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades que subministreu,
adreçant-vos a la Direcció General de Carreteres (avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona.

Escolliu una opció

iAquest tràmit és susceptible del pagament de dues taxes:
1.
Taxa per l'emissió de l'autorització (a satisfer prèviament a l'autorització):
Títol XXV, Capitol II del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.
2.

Taxa per la utilització o l'aprofitament del domini públic viari, a satisfer cada any en aquestos casos:
a) Encreuament subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions elèctriques o conduccions de telecomunicacions).
b) Paral·lelisme subterrani de serveis públics essencials (conduccions de líquids o gasos, conduccions elèctriques o conduccions de telecomunicacions)
c) Accés de 1ª categoria a carretera convencional.

Títol XXV, Capitol XXIV del Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya.
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