Registre d’entrada

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES

DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms:

DNI/CIF:

En representació de:

Domicili (per a notificacions):

Població:

CP:

Telèfon:

Fax o E-Mail:

DADES DEL CONSTRUCTOR
Nom i cognoms:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Població:

CP:

Telèfon:

Fax o E-Mail:

DADES DEL TÈCNIC PROJECTISTA
Nom i cognoms:

Núm. de col·legiat:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Titulació:
Població:

Col·legi Professional:
CP:

Telèfon:

Fax o E-Mail:

DADES DEL TÈCNIC DIRECTOR DE LES OBRES
Nom i cognoms:

Núm. de col·legiat:

DNI/CIF:

Domicili (per a notificacions):

Titulació:
Població:

Col·legi Professional
CP:

Telèfon:

Fax o E-Mail:

DADES DE L’OBRA A REALITZAR
Emplaçament:
Ref. cadastral:
Sòl urbà
Ús actual:

Sòl urbanitzable
Ús futur:

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES A REALITZAR, INCLÒS L’AMIDAMENT

Pressupost d’execució
material

Data d’Inici de les obres

Data de finalització de les obres

%ICIO

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
Document d’identitat de la persona sol·licitant.
Si l’immoble no està donat d’alta o no es correspon amb el model 902 de l’Alta i/o alteració cadastral del bé objecte de l’obra.
Justificació del pagament de la fiança com a garantia de reposició de serveis, si escau.
Estudi de la gestió de residus, si escau.
Si escau, permisos/autoritzacions d’unes altres administracions afectades: Carreteres, Costes, Confederació Hidrogràfica,
FGV (Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).
Alta de cens model 036/037 AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària).

TIPUS D’OBRA I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA (Segons el tipus d’obra)

Obres tipus A): La instal·lacióde línies elèctriques, telefòniques i d’altres de similars i la col·locació d’antenes o
dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de conduccions al subsòl, tan sols en sòl urbà i sempre que no
afecte el domini públic.
Haurà d’identificar l’ús a què es destinaran els subministraments previstos, i acreditar la disposició de la llicència
urbanística (edificació i inici d’obres, ocupació…) o ambiental corresponent o relacionar-la amb el número de l’expedient
corresponent.
Plànol amb el punt de connexió/entrega l ’informe favorable de condicionants tècnics de la companyia
distribuïdora/subministradora dels serveis a les xarxes de què pretenga fer la connexió.
Projecte tècnic o memòria tècnica (segons corresponga) de les obres a realitzar, subscrit pel tècnic competent,
proporcionat a l’entitat d’aquestes obres.
Declaració responsable del tècnic projectista i director de l’execució de les obres.
Obres tipus B): Les obres de modificació o reforma que afecten l’estructura o l’aspecte exterior i interior de les
construccions, els edificis i les instal·lacions de tota classe que no suposen ampliació ni obra de nova planta i sempre que no
es tracte de sòl no urbanitzable.
Compromís exprés de complir amb les obres les condicions d’habitabilitat de l’habitatge per reformar.
S’haurà d’aportar ITE per a edificacions amb més de 50 anys d’antiguitat o més de 5 anys des de l’última
ITE.
Projecte tècnic redactat pel tècnic competent (en cas d’afectar elements estructurals haurà d’aportar el càlcul estructural),
que haurà d’anar visat pel seu col·legi oficial si es requereix segons RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visatobligatori.
Acceptació de la direcció d’obra del tècnic competent,que haurà d’anar visat pel seu col·legi oficial si es
requereix segons RD 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat obligatori.

En cas que no es necessite el visatdel Projecte o l’acceptació de la Direcció, declaració responsable dels
tècnics competents, projectista i director de l’execució d’obres.
Obres tipus C): Les obres de mera reforma que no suposen una alteració estructural de l’edifici, ni afecten elements
catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l’edificació, sempre que no es tracte de sòl no
urbanitzable.
Reformes interiors en què s’efectue alguna modificació puntual de la distribució, s’haurà d’aportar un
croquis acotat de les obres a realitzar amb diferenciació de l’estat actual il’estat reformat.
Si l’entitat de les obres requereix de supervisió tècnica, s’haurà d ’ aportar la documentació tècnica
corresponent, així com el vist-i-plau de la direcció en l’execució de les obres, si escau.
Declare sota la meua responsabilitat que complisc tots els requisits exigibles* per a l’execució de l’actuació descrita i
que em compromet a mantindre’n el compliment durant el període de temps necessari.
A més, també declare que, en cas que les obres a executar siguen per a l’exercici d’una activitat,assumisc la plena
responsabilitat que es poguera derivar de l’eventual denegació/adaptació posterior del corresponent instrument
d’intervenció ambiental.

Requisits exigibles*: La legislacióiel planejament
urbanístic vigents en el momentde la
seuapresentació. Art.222 LOTUP, Punt6.

Signatura del sol·licitant / representant

,

de/d’

de

Els sotasignats manifesten la veracitat de les dades i informació contingudes en aquesta declaració.
Signatura del tècnic director

Signatura del constructor

,

de/d’

de

Sr./a alcalde/-essa de l’Ajuntament de/d’
L’Ajuntament garanteix l’ús confidencial de les dades referides segons els termes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal. Una vegada facilitades les dades anteriors, els interessats tindran dret d’accedir-hi, rectificar-les i cancel·lar-les,
tot presentant la sol·licitud a l’Ajuntament corresponent.

INFORME PREVI
En relació amb aquesta declaració responsable pera l’execució d’obres, l’inspector d’obres municipal ha d’informar que
SÍNO ha sigut detectat l’inici prèviament a la data d’aquesta sol·licitud.
I que les obres per a les qualsse sol·licita la Declaració Responsable estan d’acord amb les detectades ja en
execució. Observacions:

,

de/d’

Signat:

de
L’ INSPECTOR D’OBRES

INFORME TÈCNIC:
El tècnic que subscriu, en relació amb les obres sobre les quals se sol·licita la Declaració Responsable, té l’honor d’informar:
A) Respecte de la documentacióaportada:
B) Respecte de la viabilitat tècnica i urbanística de les obressol·licitades:
Una vegada presentada la documentació requerida, cal informar que:

,

de/d’

de
EL TÈCNIC MUNICIPAL

Signat:

