
 
 
 

 
 
 

 
 

SOL·LICITUD D’ACTA DE REPLANTEIG INICIAL DE LES OBRES 
 

 

Empresa sol·licitant/Titular: 

Títol concessió: 

 

Data acord atorgament concessió pel Consell d’Administració: 

Núm. expedient: 

Títol projecte a executar: 

Nº de Domini Públic de projecte a executar: 

Data d’aprovació del projecte executiu: 

Data de sol·licitud de la llicència municipal d’obres: 

Data d’atorgament de la llicència municipal d’obres: 

Data de dipòsit de la garantia definitiva de construcció: 

Data reunió prèvia amb el responsable de Gestió Tècnica de Domini Públic: 

 

Empresa responsable de la direcció dels treballs 

 Raó social: 

 CIF: 

 Nom del responsable de la direcció dels treballs: 

 Telèfon de contacte: 

 Adreça electrònica: 

 

 Empresa que realitzarà els treballs 

 Raó social: 

 CIF: 

 Nom del responsable de l’obra: 

 Telèfon de contacte: 

 Adreça electrònica: 
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Data d’inici prevista: 

Data finalització prevista:. 

Signants de l’acta de replanteig per part de l’empresa 

 Representant de l’empresa

 Nom:

 Càrrec:

 Director de les obres

 Nom:

 Número del document «Assumeix direcció d’obra» expedit pel corresponent

col·legi professional:

Fonaments de dret: 

La regla 10 de l’ordre FOM/938/2008, de 27 de març, que aprova el plec de condicions generals per 

l’atorgament de concessions en el domini públic portuari estatal, estableix el següent: 

«Per a que les obres puguin començar-se dintre del termini fixat a l’efecte el concessionari sol·licitarà 

per escrit a l’Autoritat Portuària, amb la suficient antelació, el replanteig, que es practicarà pels 

serveis tècnics de l’Autoritat Portuària competents, en presència de l’interessat, que podrà ser 

assistit per un tècnic designat a l’efecte, aixecant-se acta i plànol, en els que es consignarà la 

superfície total atorgada per la concessió, corresponent al  director de l’Autoritat Portuària la seva 

aprovació, si procedeix. Així mateix, haurà de concretar-se, en el seu cas, la superfície corresponent 

als espais d’aigua a omplir. 

El domini públic objecte de concessió es lliurarà en les condicions existents a la data d’atorgament». 

Documentació que cal adjuntar: 

 Còpia del document «Assumeix direcció d’obra».

Signatura i nom: 

Lloc i data: 

A l’atenció de la Direcció de Domini Públic i Protecció Portuària 

,
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