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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

A DADES DEL SOL·LICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada) 
DATOS DEL SOLICITANTE (titular del derecho a realizar la actuación declarada)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS  O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) LOCALITAT I / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

TIPUS DE TÍTOL O DRET EN QUÈ ES FONAMENTA (PROPIETAT, CONTRACTE D'ARRENDAMIENT, ETC) 
TIPO DE TÍTULO O DERECHO EN EL SE FUNDAMENTA ( PROPIEDAD, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ETC.)

B DADES DEL REPRESENTANT 
DATOS DEL REPRESENTANTE

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS  O RAZÓN SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILI (CALLE/PLAZA Y NÚMERO) LOCALITAT I / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA CP

TELÈFON / TELEFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO FAX

C DADES DE LA PARCEL·LA, INSTAL·LACIÓ, OBRA, EDIFICACIÓ O ACTUACIÓ 
DATOS DE LA PARCELA, INSTALACIÓN, OBRA, EDIFICACIÓN O ACTUACIÓN

REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

UBICACIÓ (CARRER, NÚMERO, PARCEL·LA, URBANITZACIÓ, PLATJA, PARTIDA, LOCALITAT, PROVÍNCIA)  
UBICACIÓN (CALLE,Nº, PARCELAURBANIZACIÓN, PLAYA, PARTIDA, LOCALIDAD, PROVINCIA)

D AUTORITZACIÓ PERQUÈ L'ADMINISTRACIÓ PUGA DEMANAR LES DADES D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL  
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA RECABAR DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL

Autoritze la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a sol·licitar les dades d'identificació personal, segons el que 
disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de 
càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 
14.10.2010). 

 Autorizo a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a recabar los datos de identificación personal, según lo 
previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción 
de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 
14.10.2010).

SÍ NO*

Si no ho autoritza haurà de presentar la documentació acreditativa de la personalitat: fotocòpia DNI, targeta de resident, NIF, etc. 
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación acreditativa de la personalidad: fotocopia DNI, Tarjeta de residente, NIF, etc.

E DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DE L'ACTUACIÓ I DELS ELEMENTS MÉS SIGNIFICATIUS 
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ACTUACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAF
Fotocòpia del DNI, NIF, targeta de resident, escriptura de constitució, etc., o consentiment perquè l'Administració obtinga les dades 
personals del sol·licitant o el seu representant per a la tramitació de l'expedient (marqueu requadro en D). 
Fotocopia del DNI, NIF, tarjeta de residente, escritura de contitución, etc., o consentimiento para que la Administración obtenga los 
datos personales del solicitante o su representante para la tramitación del expediente (marcar recuadro en D).

Acreditació de la representació, si l'interessat actua per mitjà de representant o es tracta d'una persona jurídica 
Acreditación de la representación, si el interesado actúa por medio de representante o se trata de una persona jurídica.

Documentació acreditativa del títol o dret sobre el bé immoble en el qual es pretenen les obres objecte de la sol·licitud d'autorització: 
escriptura de la propietat, contracte d'arrendament (amb consentiment escrit, si és el cas, de l'arrendador), en el cas de terrenys 
públics, autorització o títol per a la seua ocupació, etc. 
Documentación acreditativa del título o derecho sobre el bien inmueble en el que se pretenden las obras objeto de la solicitud de 
autorización:escritura de la propiedad, contrato de arrendamiento (con consentimiento escrito, en su caso, del arrendador), en el caso 
de terrenos públicos, autorización o título para su ocupación, etc.     

 En el cas que les obres es pretenguen en una construcció, edificació o instal·lació existent, només si la té, justificació de la seua 
legalitat. Llicència d'obres i, si és el cas, autorització en matèria de costes atorgades,  al seu dia, per a la construcció o instal·lació 
inicial de la construcció o instal·lació en què es pretenen les obres. 
En el caso de que las obras se pretendan en una construcción, edificación o instalación existente, sólo si dispone de ella, justificación 
de la legalidad de la misma. Licencia de obras y, en su caso, autorización en materia de costas otorgadas, en su  dia, para la 
construcción o instalación inicial de la construcción o instalación en la que se pretenden las obras.        

Només si en tenen: llicència, autorització, certificat o informe municipal en què es deduïsca que les obres objecte de l'autorització 
s'ajusten a l'ordenament urbanístic d'aplicació. 
Sólo si disponen de ellos: licencia, autorización, certificado o informe municipal en el que se deduzca que las obras objeto de la 
autorización se ajustan al ordenamiento urbanístico de aplicación.

Reportatge fotogràfic de l'estat actual del terreny, parcel·la, construcció o instal·lació (i, si és el cas, de les dependències en què es 
pretén l'actuació. 
Reportaje fotográfico del estado actual del terreno, parcela, construcción o instalación (y, en su caso, de las dependencias en las que 
se pretende la actuación.
Plànol actualitzat de la delimitació vigent en el trams de costa,  en el qual es puga apreciar el grau d'afecció del terreny, parcel·la, 
construcció o edificació en què es pretén l'ús, obres i/o construcció (en la pàgina web del Ministeri es poden consultar les 
delimitacions). 
Plano actualizado del deslinde vigente en el tramos de costa,  en elque se pueda apreciar el grado de afección del terreno, parcela, 
construcción o edificación en que se pretende e luso, obras, y/o construcción (en la página Web del ministerio se pueden consultar los 
deslindes).
PER TRIPLICAT, UNA DE LES CÒPIES EN PAPER: 
Projecte bàsic, memòria tècnica o memòria descriptiva (segons l'abast de les obres) que haurà de contindre, com a mínim, el següent: 
- Memòria descriptiva de l'actuació, obres o instal·lacions que se sol·liciten. 
- Plànol de planta, a escala adequada (1:500 o 1:1000), en què es reflectisca la línia de delimitació, les zones de servituds de trànsit i 
protecció i les corresponents afeccions del terreny, la parcel·la, la construcció o edificació existent, les obres objecte de l'autorització i, 
si és el cas, les parts d'aquestes i establir diferències, si fóra el cas, entre obres, instal·lacions i usos existents i nous. 
- Els plànols (o, si és el cas, croquis) suficients per a definir íntegrament les obres objecte de la declaració. Amb les plantes, alçats i 
seccions que calguen. 
-Pressupost o valoració de les obres.  
Si es tracta d'un projecte o d'una memòria tècnica, haurà de contindre una declaració del tècnic del fet que s'adapten a la normativa 
de costes 
POR TRIPLICADO, UNA DE LAS COPIAS EN PAPEL: 
Proyecto básico, memoria técnica o memoria descriptiva (según el alcance de las obras) que deberá contener, como mínimo, lo 
siguiente: 
- Memoria descriptiva de la actuación, obras o instalaciones que se solicitan. 
- Plano de planta, a escala adecuada (1:500 o 1:1000), en el que se refleje la línea de deslinde, las zonas de servidumbres de tránsito 
y protección y las correspondientes afecciones del terreno, la parcela, la construcción o edificación existente, las obras objeto de la 
autorización y, en su caso, las partes de las mismas. Estableciendo diferencias, si fuera el caso, entre obras, instalaciones y usos 
existentes y nuevos. 
- Los planos (o en su caso croquis) suficientes para definir integramente las obras objeto de la declaración. Con las plantas, alzados y 
secciones que resulten necesarias. 
- Presupuesto o valoración de las obras.  
Si se trata de un proyecto o de una memoria técnica, deberá contener una declaración del técnico de que se adaptan a la normativa 
de costas.

, d de

Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús 
de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
 Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del 
fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 
298, de 14/12/99).

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
A
DADES DEL SOL·LICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada)
DATOS DEL SOLICITANTE (titular del derecho a realizar la actuación declarada)
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO  A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
B
DADES DEL REPRESENTANT
DATOS DEL REPRESENTANTE
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
C
DADES DE LA PARCEL·LA, INSTAL·LACIÓ, OBRA, EDIFICACIÓ O ACTUACIÓ
DATOS DE LA PARCELA, INSTALACIÓN, OBRA, EDIFICACIÓN O ACTUACIÓN
D
AUTORITZACIÓ PERQUÈ L'ADMINISTRACIÓ PUGA DEMANAR LES DADES D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PUEDA RECABAR DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Autoritze la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a sol·licitar les dades d'identificació personal, segons el que disposen els articles 4 i 5 del Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'establixen les mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'administració de la Generalitat i el seu sector públic (DOCV núm. 6376, de 14.10.2010).
 Autorizo a la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio a recabar los datos de identificación personal, según lo previsto en los artículos 4 y 5 del Decret 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público (DOCV nº 6376, de 14.10.2010).
Si no ho autoritza haurà de presentar la documentació acreditativa de la personalitat: fotocòpia DNI, targeta de resident, NIF, etc.
En caso de no autorizar deberá presentar la documentación acreditativa de la personalidad: fotocopia DNI, Tarjeta de residente, NIF, etc.
E
DESCRIPCIÓ DE L'OBJECTE DE L'ACTUACIÓ I DELS ELEMENTS MÉS SIGNIFICATIUS
DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA ACTUACIÓN Y DE LOS ELEMENTOS MÁS SIGNIFICATIVOS
IA - 12198 - 01 - E
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ EN ZONA DE SERVITUD DE PROTECCIÓ
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN EN ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
F
,
d
de
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés poden ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
 Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
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