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SOL·LICITUD D’APROVACIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU 

Empresa sol·licitant/Titular: 

Nom persona de contacte:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Títol concessió a la que afecta el projecte: 

Data acord atorgament concessió: 

Núm. expedient de la concessió:

Títol projecte constructiu a aprovar: 

Núm. del projecte bàsic que desenvolupa:

Nom autor projecte:

Titulació i número de col·legiat:

Nom director de les obres:

Titulació i número de col·legiat:

Procedeix bonificació del 95% de la quota de la taxa, segons estableix l'article 181 f) del 
Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, pel que s'aprova el text refós de la 
Llei de ports de l'Estat i de la marina mercant?

Data inici obres:Si m² afectats: Data fi obres:

No

Fonaments de dret: 

La regla 7 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: 

«Les obres es realitzaran d'acord amb el projecte segons el qual ha 
estat atorgada la concessió que, si tingués el caràcter de bàsic, ha de ser 
completat pel projecte de construcció. Els projectes han de ser subscrits per professional 
legalment habilitat i visats pel col·legi professional corresponent amb indicació de data i 
número.



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

Si aquests serveis estimessin que el projecte és incomplet, el concessionari haurà 
de completar-lo degudament. En el cas d'ocupació d'espais d'aigua el projecte inclourà, 
quan sigui procedent, l'abalisament que correspongui. 

En el cas que el projecte de construcció alteri el projecte bàsic, l'autoritat portuària 
pot adoptar alguna de les decisions següents: a) Obligar que el concessionari adapti el 
projecte de construcció al bàsic en el termini fixat a l'efecte; b) Modificar la concessió 
d'acord amb el procediment legal que correspongui, llevat que afecti el principi de 
concurrència en l'atorgament de la concessió. Si el concessionari no adapta el projecte 
de construcció al projecte bàsic en el termini assenyalat, l'Autoritat Portuària procedirà a 
incoar expedient de caducitat de la concessió».

A aquests efectes, s'entendrà per projecte bàsic el projecte que, segons el parer dels serveis 
tècnics de l'Autoritat Portuària, no definís suficientment les obres amb el detall necessari 
per a la seva execució. En aquest supòsit, el concessionari haurà de presentar el projecte de 
construcció amb antelació suficient respecte de l'inici d'execució de les obres i, en tot cas, 
dins el termini que determini l'Autoritat Portuària. Aquest projecte de construcció haurà de 
ser aprovat per l'Autoritat Portuària. Amb aquesta finalitat, els serveis tècnics competents 
de l'Autoritat Portuària han de comprovar que és complet, que no altera el projecte bàsic i 
que resulta suficient per a l'execució de les obres. 

Documents a adjuntar:

 1 còpia en paper i 1 còpia digital del projecte

Nom i signatura: 

Lloc i data:

SOL·LICITO:

L'aprovació del projecte constructiu presentat.
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