REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD D'OBRES O INSTAL·LACIONS
SOLICITUD DE OBRAS O INSTALACIONES

DADES DE L'INTERESSAT / DATOS DEL INTERESADO
DNI/NIF/NIE

NOM O RAÓ SOCIAL / NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI/NIF/NIE

NOM / NOMBRE

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
PAÍS / PAÍS

PROVÍNCIA / PROVINCIA

MUNICIPI / MUNICIPIO

ADREÇA / DIRECCIÓN
TELÈFON 1 / TELÉFONO 1

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL
TELÈFON 2 / TELÉFONO 2

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

MITJÀ DE NOTIFICACIÓ / MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Sol·licite rebre les notificacions relatives a aquesta sol·licitud per mitjans electrònics (Precisa Certificat Digital) / Solicito recibir las
notificaciones relativas a esta solicitud por medios electrónicos (Precisa Certificado Digital).
Sol·licite rebre les notificacions relatives a aquesta sol·licitud en el domicili físic indicat / Solicito recibir las notificaciones relativas a esta
solicitud en el domicilio físico indicado.

EXPOSA:
Que desitja obtindre permís per a realitzar l’obra o actuació
que es detalla seguidament i per a la que s’adjunta la
documentació exigida:

EXPONE:
Que desea obtener permiso para realizar la obra o actuación
que se detalla seguidamente y para la que se adjunta la
documentación exigida:

SITUACIÓ DE L'OBRA O INSTAL·LACIÓ / SITUACIÓN DE LA OBRA O INSTALACIÓN
CARRETERA / CARRETERA

P.K. / P.K.

MARGE / MARGEN

TERME MUNICIPAL / TÉRMINO MUNICIPAL

POLÍGON / POLÍGONO

PARCEL·LA CADASTRAL / PARCELA CATASTRAL

Hi ha més trams de carreteres afectats? /
¿Existen más tramos de carreteras afectadas?

SÍ

(especificar en observacions
especificar en observaciones)

/

NO

TIPOLOGIA D'OBRA O INSTAL·LACIÓ / TIPOLOGÍA DE LA OBRA O INSTALACIÓN
Accés agrícola / Acceso agrícola
Creuament subterrani a cel obert (rasa) / Cruzamiento
subterráneo a cielo abierto (zanja)
Creuament subterrani amb perforació dirigida /
Cruzamiento subterráneo con perforación dirigida
Estacions de servici / Estaciones de servicio
Ocupació temporal i talls de carretera / Ocupación
temporal y cortes de carretera
Rètols informatius - rètols indicatius d’establiments
mercantils o industrials / Carteles informativos-rótulos
indicativos de establecimientos mercantiles o industriales

Accés industrial / Acceso industrial
Creuament subterrani amb perforació mecànica horitzontal /
Cruzamiento subterráneo con perforación mecánica horizontal
Conduccions subterrànies (paral·lelisme) / Conducciones subterráneas
(paralelismos)
Estesa de línies aèries / Tendido de líneas aéreas
Ornamentació, plantació d’arbratge i arbustos / Ornamentación,
plantación de arbolado y arbustos

Tancaments / Cerramientos

Tales i podes / Talas y podas

Transformacions agrícoles / Transformaciones agrícolas

Urbanitzacions / Urbanizaciones

Altres (especificar) / Otros (especificar):

IL·LM. SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ILMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

SOL·LICITUD D'OBRES O INSTAL·LACIONS
SOLICITUD DE OBRAS O INSTALACIONES

DESCRIPCIÓ DE L'OBRA O INSTAL·LACIÓ / DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O INSTALACIÓN

DOCUMENTS APORTATS / DOCUMENTOS APORTADOS

Acreditació d’identitat (fotocòpia DNI/NIE o fotocòpia NIF en cas de persona jurídica) /
Acreditación de identidad (Fotocopia DNI/NIE o Fotocopia NIF en caso de persona jurídica)
Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret (Art. 5.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques) /
Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho (Art. 5.4 de Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Altres (especificar altra documentació aportada) / Otros: (especificar otra documentación aportada):

OBSERVACIONS / OBSERVACIONES

SOL·LICITA:
Que se li concedisca l'autorització corresponent per a efectuar
l'obra o actuació demanada.

SOLICITA:
Que se le conceda la autorización correspondiente para
efectuar la obra o actuación demandada.

En

,a

de

de 20__

FIRMA:

Les dades de caràcter personal contingudes en aquesta sol·licitud passaran a formar part d'un fitxer per al seu tractament per la Diputació de València, en el exercici de poders públics, d'acord amb el Reglament
General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals. La finalitat d'aquest tractament és
la realització de funcions derivades de la sol·licitud. Vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició o supressió de les dades personals registrades, en els termes legalment establits, dirigint la seua
petició al Registre General d'aquesta Diputació, carrer de Serrans nº 2, 46003 València.
Los datos de carácter personal incluidos en esta solicitud pasarán a formar parte de un fichero para su tratamiento por la Diputación de Valencia, en el ejercicio de poderes públicos, conforme al Reglamento General
de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La finalidad de este tratamiento
es la realización de las funciones derivadas de la solicitud. Usted puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, oposición o supresión de los datos personales registrados, en los términos legalmente establecidos,
dirigiendo su petición al Registro General de esta Diputación, calle de Serranos nº2, 46003 València.

IL·LM. SENYOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
ILMO. SEÑOR PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

