DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXECUCIÓ D’OBRES

A

DADES PERSONALS / INTERESAT / TITULAR / SOL.LICITANT

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

PRIMER COGNOM

SEGON COGNOM

TIPUS DE VIA

DOMICILI

Nº

C.P.

MUNICIPI

PROVINCIA

TELÈFONS

FAX

CORREU ELECTRÒNIC

ALTRES INTERESSATS

B

BLOC

ESCALA

REPRESENTANT

DNI, NIF, NIE

NOM O RAÓ SOCIAL

DOMICILI

Nº / BLOC / ESCALA / PIS /PORTA

*Per a formular sol·licituds, presentar DR o comunicacions… hauria d’acreditar-se la representació. Art 5 llei 39/2015

C

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

EMPLAÇAMENT

Num.

REFERÈNCIA CADASTRAL

Bl

Esc

Pis

Pta

MUNICIPI

PROVINCIA

DATA PREVISTA D’INICI

FIN DE L’EXECUCIÓ

CP

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST

D

DADES DEL CONTRUCTOR DE L’OBRA

NOM/ RAÓ SOCIAL

SIGNATURA DEL CONTRUCTOR

TEL. DE CONTACTE:
ALTA IAE:

E

PIS

DADES DEL/S TÈCNIC/S DIRECTOR/S DE L’OBRA (SI ESCAU)

NOM/ RAÓ SOCIAL

SIGNATURA DEL TÈCNIC DIRECTOR

TEL. DE CONTACTE
ALTA IAE
EL/ LA TÈCNIC QUE SUBSCRIU:
ACCEPTA LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L’OBRA.
MANIFIESTA QUE ES TROBA HABILITAT PER AL EXERCICI PROFESSIONAL SEGONS LA LEGISLACIÓ VIGENT.
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PORTA

F

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
NO requerix ocupació de la via pública.
SI necessita ocupació de la via pública (col.locació de bastides, contenidors o altres instal.lacions necessàries per a l’execució de
l’obra). En aquest cas, s’ha de sol.licitar expressament l’autorització utilitzant el model normalitzat de l’Ajuntament i obtenir
aquesta autorització, còpia de la qual s’acompanyarà a la present Declaració Responsable.

TIPO I. Amb caràcter general. Obres menors regulades en l'article 340 de les Normes del vigent Pla General.
TIPO II. Esteses elèctriques-telefòniques. Antenes i dispositius de comunicació. Reparació conduccions en subsòl (solament en sòl urbà i
sempre que no afecte al domini públic).
TIPO III. Obres de modificació o reforma que afecten a l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les construccions, edificis i instal·lacions
i que no suposen ampliació, ni obra de nova planta..
TIPO IV. Obres de mera reforma que no suposen alteració estructural, ni afecte a elements catalogats o en tràmit de catalogació i de
manteniment de l'edificació que no requerisca bastidaje en via pública.
EXPOSA:
Que va a realitzar les obres descrites, en els terminis assenyalats, i DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:
• Que compleix els requisits urbanístics, tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a l'execució de les obres i que presenta
a l'Ajuntament la documentació exigible que ho acredita i que es relaciona a continuació..
• Que em compromet a adoptar les mesures de seguretat i salut laboral establides en la normativa vigent respecte a l'edificació i a
l'ocupació de la via publica.
• Que, en cas que l'execució de les obres cause desperfectes en la via pública , em compromet a la seua reparació.
• Que les obres a realitzar no afecten a locals amb alguna activitat, ni impliquen l'habilitació d'una local per a implantar una nova activitat..
• Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l'obra que afecta a les condicions descrites en la present declaració
responsable.
• Que autoritze als Serveis Tècnics Municipals a la comprovació de l'adequació de l'executat al contingut de la
• declaració.
OBSERVACIONS
• La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document declarat determinara la
IMPOSSIBILITAT DE CONTINUAR AMB LES OBRES, des que l'Ajuntament tinga constancia dels fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que corresponguen.
• NO s’admet declaración responsable en els següents casos:
o En obres d’edificis catalogats, o en tràmit de catalogació.
o En immobles que es troben dins de l’entorn d’un Be d’interes Cultural (BIC), i en els nuclis històrics tradicionals de la Vila i el Raval,
les següents actuacions:
• Instalacione de publicitat y altres elements en façana.
• Realització d’obras de trascendència patrimonial (que comporten alteració, canvi o sustitució de l’estructura portant
o arquitectònica i del disseny exterior del immoble, inclosa la coberta, les façanes i els elements artístics y acabats
ornamentals).
o En obres que afecten al subsol en zones de vigilància y protecció arqueològica.
o En obres que impliquen canviar l’ús específic de la edificació.
o En edificis fora d’ordenació en sòl no urbanitzable i en els derivats d’infraccions urbanístiques.
A___________, a______ de ______________ de 20____

SIGNAT

SR. ALCALDE – PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OLIVA
Les dades facilitades per Un. en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament
d'Oliva i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les seues funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De
conformitat amb la Llei Orgànica 15/99, de Protecció de dades de caràcter personal, Un. podrà exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament d'Oliva.
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DOCUMENTS NECESSARIS QUE S’ACOMPANYEN PER A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRES







FOTOCOPIA DNI DEL PROMOTOR. (SI ES TRACTA DE PERSONA JURÍDICA, CÒPIA DE
L'ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ I DNI DEL REPRESENTANT).
JUSTIFICANT ACREDITATIU DEL PAGAMENT DEL ICIO MITJANÇANT ACTE LIQUIDACIÓ.
MEMÒRIA ACREDITATIVA DE LES OBRES I LES ACTUACIONS PRETESES, AIXÍ COM LES MESURES
PROPOSADES PER A LA RETIRADA I EVACUACIÓ D'ENDERROCS I POSSIBLES AFECCIONS DE LA
VIA PÚBLICA.
PLÀNOLS A ESCALA DE LA UBICACIÓ DE LES OBRES I DE L'ESTAT ACTUAL DE L'EDIFICI O
INSTAL·LACIÓ I DE LES OBRES QUE ES PRETENEN EXECUTAR, SIGNATS PEL PROMOTOR.
AMB INDICACIÓ DE LA REFERÈNCIA CADASTRAL (20 DÍGITS) DE L'EMPLAÇAMENT Al QUE ES
REFEREIX LA SOL·LICITUD.

EN CAS D'OBRES COMPRESES EN EL TIPUS III:
PROJECTE TÈCNIC.
ESTUDI BÀSIC DE SEGURITAT Y SALUT.
 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.
 INFORME DEL TÈCNIC REDACTOR ACREDITATIU DEL COMPLIMENT DE LA VIGENT NORMATIVA.



Si qualsevol de les obres descrites o incloses en algun dels quatre tipus anteriors precisara de l'ocupació de la via pública temporalment,
que no poguera col·locar-se en sòl de titularitat privada, se sol·licitarà conjuntament o amb posterioritat a la sol·licitud de llicència
urbanística o Declaració Responsable, acompanyada de la instància normalitzada i de la documentació requerida en cada cas.
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