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SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’OBRES O ACTUACIONS A 
LES CARRETERES DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA O EN LA 

SEVA ZONA D’INFLUÈNCIA 
 

 
Dades del / de la sol·licitant  

Nom i cognoms o raó social 

 

NIF 

  

Adreça 

 

Municipi 

 

Codi postal 

 

Comarca 

 

Telèfon 

 

 Fax 

 

Adreça electrònica 

 
Accepteu la utilització del correu electrònic, en l’adreça especificada, com a mitjà de 
comunicació:  Sí    No 
 
Dades del / de la representant (si escau) 

Nom 

 

NIF 

  

Adreça 

 

Municipi 

 

Codi postal 

 

Comarca 

 

Telèfon 

 

 Fax 

 

Adreça electrònica 

 

Nota: en cas que actueu  com a representant, cal que aporteu la documentació 
acreditativa de la representació, així com una fotocòpia del NIF del sol·licitant. 
 
Descripció de l’obra o actuació 

Carretera Carretera** 
 

Punt quilomètric Punt quilomètric* 
 

Marge Marge* 
 

Municipi Municipi* 
 

Polígon o parcel·la cadastral 

 

                                                 
* No empleneu els espais reservats per a l’Administració 
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Descripció de l’obra o actuació 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Documentació aportada 

 

 
 
 

  
Nota: en cas de sòl urbà o urbanitzable, cal que  aporteu un certificat municipal de la qualificació 
urbanística del terreny (podeu optar per presentar degudament  emplenat i signat per 
l’Ajuntament el model que es troba al revers de la sol·licitud). 
 
Sol·licitud 

 Autorització per realitzar l’obra o l’actuació descrita. 

 Informe previ a la sol·licitud d’autorització.  
Nota: l’autorització i l’informe previ estan sotmesos a la liquidació i abonament de les  taxes 
 establertes en l’Ordenança fiscal reguladora de les taxes de la Diputació de Tarragona. 
 

                                   ____________, ____ d __________________ de _____  

 
Signatura de la persona sol·licitant o representant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau 
Climent), 43500 Tortosa 
 
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal us informem que les dades 
de caràcter personal que ens faciliteu a través d'aquest formulari, seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que 
és responsabilitat de la Diputació de Tarragona, amb domicili al Passeig de Sant Antoni, núm. 100, de Tarragona. 
 
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i la comunicació 
administrativa entre el sol·licitant i la Diputació de Tarragona. 
 
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de 
cancel·lació dirigint un escrit a la Diputació de Tarragona (a l'adreça postal assenyalada) o enviant un correu electrònic a l'adreça 
protecciodedades@diputaciodetarragona.cat. 
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INFORME MUNICIPAL(1) 
NOVES CONSTRUCCIONS 

 
 
Dades d’identificació del/de la representant de l’ens sol·licitant 

Cognoms i nom 

 

 NIF  

 

En qualitat de 

 

 
CERTIFICA que 
a)   Hi ha Pla General Municipal d’Ordenació Urbana, aprovat amb data __________. 
 
b)   Hi ha ____________________________(2), aprovat amb data ______________   
el qual afecta l’esmentat territori, amb una línia d’edificació ja prevista de  _________(3) 
metres de distància des de l’aresta exterior de la calçada. 
 
c) Que dels antecedents i dades de què disposem en aquest Ajuntament, l’edificació a 
la qual pertany el projecte redactat per l’Arquitecte o l’Enginyer ___________________  
____________________________ per a la construcció de ______________________  
____________________________ propietat de _______________________________ 
____________________________ està situada en territori classificat com a 
_______________________________________________(4). 
 
Per a qualsevol dubte o informació que es consideri necessària per al millor compliment 
i detall dels requisits indicats, podeu adreçar-vos a la Diputació de Tarragona – Servei 
d’Assistència al Territori: Explotació de Carreteres. 
 
 
 
 

                                                 
(1) Per emplenar-ho per l’Ajuntament de la localitat. 
(2) Indiqueu si és Pla Parcial, Normes Subsidiàries, Delimitació del nucli urbà, etc. 
(3) Només en el cas que consti afectada la línia d’edificació en el corresponent instrument de planejament aprovat. 
(4) Assenyaleu amb tota claredat la classificació del terreny: si és sol urbà, urbanitzable o no urbanitzable (d’acord 
amb els articles 24 al 33 del DL 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme). 
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DEFINICIONS SEGONS EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE CARRETERES. D.L. 
2/2009 (DOGC 27/8/2009) 
 
ZONES DE PROTECCIÓ 
 
Domini públic  
“La zona de domini públic comprèn els terrenys ocupats o d’ocupació futura prevista en el 
projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que 
excepcionalment es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja 
de terreny, a cada costat de la via, mesurada des de l’aresta exterior de l’esplanació, de vuit 
metres d’amplada en les autopistes i les vies preferents i de tres metres en les carreteres 
convencionals”. (Article 34) 
 
Servitud 
“La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny, a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de domini públic definida en l’article 34 i exteriorment per 
dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de vint-i-cinc 
metres en les autopistes i vies preferents i de vuit metres en la resta de carreteres, mesurats des 
de les arestes esmentades”. (Article 36) 
 
Afectació 
“La zona d’afectació consisteix en dues franges de terreny a banda i banda de la carretera, 
delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les 
arestes exteriors de l’esplanació, a una distància de cent metres en les autopistes i vies 
preferents, de cinquanta metres en les carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de trenta 
metres en la resta de carreteres de les altres xarxes, mesurats des de les arestes esmentades”. 
(Article 38) 
 
LÍNIA D’EDIFICACIÓ 
Article 40. Línia d’edificació 
1. “La línia d’edificació s’estableix a banda i banda de la carretera. En la zona compresa entre la 
línia i la carretera es prohibeix  qualsevol tipus d’obra de construcció, reconstrucció o ampliació, 
llevat de les que siguin imprescindibles per a la conservació i el manteniment de les 
construccions existents”. 
2. “La línia d’edificació s’ha de situar, respecte a l’aresta exterior de la calçada, a cinquanta 
metres en les autopistes, les vies preferents i les variants que es construeixen amb l’objecte de 
suprimir les travesseres de població, i a vint-i-cinc metres en la resta de les carreteres”. 
 
ACCESSOS 
“El departament competent en matèria de carreteres pot limitar els accessos a les carreteres i 
establir, amb caràcter obligatori, els punts on s’han de construir aquests accessos”. (Article 45.1) 
 
TANCAMENTS 
A la zona de domini públic: No són autoritzables. 
A la zona de servitud: “Es poden autoritzar tancaments diàfans o arbustius, sempre que no 
afectin les condicions de visibilitat i seguretat de la carretera ni puguin menyscabar les facultats 
dels òrgans administratius en relació amb la protecció i l’explotació del domini públic viari”. 
(Article 37.2) 
 
PUBLICITAT 
Article 42. Publicitat i rètols informatius i indicatius 
1. “Amb caràcter general, es prohibeix instal·lar publicitat en una franja de cent metres mesurada 
des de l’aresta exterior de la calçada i es prohibeix, en qualsevol cas, la publicitat visible des de 
la zona de domini públic de la carretera. Aquesta prohibició no dóna dret a indemnització”. 
2. “Les prohibicions que estableix l’apartat 1 no són aplicables als trams urbans de carreteres 
amb una calçada única per a ambdós sentits de circulació”. 
3. “Als efectes del que estableix l’apartat 1, no es consideren publicitat els rètols informatius, ni 
els rètols o les instal·lacions similars indicatius d’establiments mercantils o industrials, sempre 
que se situïn en el mateix edifici o en la seva immediata proximitat i no incloguin cap tipus 
d’informació addicional”. 
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