DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A OBRES
DADES PERSONALS

Nom i Cognom

DNI

Representant

DNI

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
Adreça (n.º, planta, pis)
C.P.

Localitat

Província

Tel:

Correu Electronic

DECLARE:
PRIMER:
Que pretenc, en condició de promotor, l’execució material de l’obra següent.

Superfície:
Pressupost:
Ubicació:
Ref. Cadastral:
Termini d’execució a comptar de la presentació
de la present declaració:
Ocupació de Via Pública:
Superfície de l’ocupació de la Via Pública:
Termini de l’ocupació de la Via Pública:
Contractista:

Firma:

Data:
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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A OBRES

SEGON:
Que manifeste, davall la meua exclusiva responsabilitat, que les obres expressades en la present
declaració són obres de mera reforma que no incorren en cap de les circumstàncies següents.
1. Tractar-se d'obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta, així
com l'ampliació de les existents que suposen una alteració/ increment de volum o superfície
construïda
2. Afectar un immoble catalogat, en els termes en què la dita catalogació està definida per la
legislació de patrimoni cultural tant estatal com valenciana.
3. Constituir obres i instal·lacions vinculades a la instal·lació d'activitats subjectes a llicència
ambiental.
4. El que manifeste i declare als efectes indicats en el present document. Ser una obra executada en
edifici que es troben fora d'ordenació.
5. Tractar-se d'obres ubicades en sòl no urbanitzable protegit o aquelles obres que, localitzades en
sòl no urbanitzable normal o comú, no comporten modificació o reforma que afecten l'estructura o a
l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions existents.
6. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones de servitud i
protecció d'aquell, sense comptar amb la corresponent autorització demanial per a la seua execució
7. Constituir física o jurídicament un acte de segregació i no comptar amb la corresponent llicència
de segregació.
8. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb les pertinents autoritzacions.
TERCER:
Que complisc amb els requisits establerts en la normativa urbanística i sectorial vigent per a poder
executar materialment l'obra identificada en el present document, i que dispose de la documentació
que així ho acredita, la qual aportaré de forma immediata en el cas que siga requerida per
l'Administració Municipal en el compliment de les seues funcions d'inspecció i control.
Manifeste igualment que executaré únicament les obres descrites en la comunicació prèvia, a la qual
s'ha adjuntat la totalitat de documentació requerida per l'Ordenança Municipal Reguladora de
l'execució d'obres per mitjà del procediment de Comunicació amb Declaració Responsable.
QUART:
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Em compromet a comunicar a l'Ajuntament, en un termini màxim de 10 dies des de la terminació de
l'actuació urbanística la dita circumstància, perquè es puga procedir, si és el cas, a la inspecció i
comprovació de l'actuació executada.
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A OBRES

DOCUMENT QUE S’ADJUNTEN
Documentació Obligatoria
• Fotocòpia del DNI del Sol·licitant o del representant quan es tracte d’una societat
• Autoliquidació i pagament de la taxa i de l’impost de construccions.
• Referència cadastral del solar o immoble (Fitxa Cadastre o rebut IBI).
• Projecte bàsic i d’execució (Documentació descriptiva, grafica i pressupost, que descriga i
justifique l'execució de les obres).
• Document de qualificació empresarial del constructor, Certificat de l'AET (Agencia Estatal
Tributària)
Documentació Opcional
• Fotocopia d'escriptura de constitució i el CIF de la societat.
• Estudi de gestió de residus (R.D 105/2008 d'1 de febrer)
• Estudi bàsic de seguretat i salut (R.D 1627/97, de 24/10/97)
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