DECLARACIÓ RESPONSABLE QUALIFICADA. CASOS :
a) Les obres de modificació o reforma que afecten l’estructura de les construccions, els edificis i les instalꞏlacions de
totes classes, siga quin siga el seu ús.
b) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional, excepte les subjectes a llicència.
c) La demolició de les construccions.
d) La modificació de l’ús de les construccions, les edificacions i les instalꞏlacions, com també l’ús del vol sobre
aquest.
e) Els actes d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, excepte els
subjectes a llicència.
f) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres.
g) L’acumulació d’abocaments i el dipòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural.
h) L’alçament de murs de fàbrica i la tanca, en els casos i sota les condicions estètiques que exigisquen les ordenances
dels plans reguladores de la seua harmonia amb l’entorn.
i) L’execució d’obres i instalꞏlacions que afecten el subsòl, excepte les subjectes a llicència.
j) L’obertura de camins, com també la modificació o la pavimentació.
k) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en
general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori.
l) La colꞏlocació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
m) Totes les altres actuacions no subjectes a llicència o declaració responsable simple.

DADES DE L’INTERESSAT
DNI/NIF/CIF

Primer Cognom / Raó Social

Segon Cognom

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon)
S’adjunta DNI del representant
DNI

Nom

S’adjunta document acreditatiu de la representació

Primer Cognom

Segon Cognom

Nom

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili (C/, Pl. Av.)
Municipi

Núm.
Província

Tel.

Bl.

Esc. Pis

Pta. Codi Postal

Correu electrònic

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ
Emplaçament:

Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria)

Descripció:

Pressupost

Data prevista d’inici:
Termini d’execució:

DADES DEL CONSTRUCTOR
Nom/Raó social:

Tel. de contacte:
Alta IAE:

Firma del constructor:

OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA:
NO requereix ocupació de via pública.
SI requereix ocupació de via pública (colꞏlocació de bastides, contenidors o altres instalꞏlacions necessàries
per a l’execució de l’obra). En este cas, s’ha de solꞏlicitar expressament l’autorització utilitzant el model
normalitzat de l’Ajuntament amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS.
DADES DEL/S TÈCNIC/S DIRECTOR/S DE L’OBRA (Si procedeix)
Nom/Raó social:

Firma del tècnic director:

Mod. 935.V.3

Tel. de contacte:
Alta IAE:

El/La tècnic/a que subscriu:
o Accepta la direcció facultativa de l’obra.
o Manifesta que es troba habilitat per l’exercici professional segons la legislació vigent.

EXPOSA
Que vaig a realitzar l’actuació descrita i DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT:


Que complisc els requisits urbanístics, tècnics i administratius establerts en la normativa vigent per a
l’execució de les obres i que presente 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 establertes en la normativa
vigent respecte a l’edificació i a l’ocupació de la via pública.



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 de un local
per a implantar una nova activitat.



Que em compromet a comunicar qualsevol modificació de l’obra que afecte a les condicions
descrites en la present declaració responsable.



Que autoritze als Serveis Tècnics municipals a la comprovació de l'adequació de lo executat al
contingut de la declaració.

OBSERVACIONS

 La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o
document declarada determinarà la IMPOSSIBILITAT DE CONTINUAR AMB LES OBRES, des de
que l’Ajuntament en tinga constància dels fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o
administratives que correspongueren

DATACIÓ I SIGNATURA
Firma:

Alcalalí,

de

de

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA:
Certificació emesa per un organisme de certificació administrativa o un colꞏlegi profesional que
justifique el compliment dels requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat dels projectes i la
documentació corresponents, exigits per la normativa aplicable; acreditant també que els projectes i la
documentació tècnica compleixen les previsions i la normativa aplicable
Pressupost de les obres per al càlcul de l’impost de construccions, instalꞏlacions i obres aplicant els mòduls
unitaris annexos de l’ordenança fiscal de l’ICIO, segons el tipus de construcció de que es tracte (Tant per a
les obres que requerisquen projecte com per a les que no el requerisquen).
Quan no existisca mòdul aplicable a l’obra o a part d’ella, s’aportarà pressupost detallat per unitats d’obra o,
en el cas que s’aporte projecte d’obres, es considerarà el pressupost del projecte.
Imprés acreditatiu del pagament de l'impost corresponent (S’expedirà en les dependències d’Urbanisme).
Per a les obres que afecten a la distribució interior dels edificis i de les vivendes: plànols de l’estat actual i
del reformat i memòria – informe subscrit per tècnic competent que justifique el compliment de la normativa
vigent.
En modificacions, reformes o rehabilitacions que afecten elements estructurals o alteren la configuració
arquitectònica dels edificis: projecte tècnic.
En treballs que impliquen risc especial per a la seguretat i la salut dels treballadors: Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, segons corresponga, d’acord amb el Reial Decret 1627/97.
Quan l’obra requerisca ocupació de la via pública: fotografies numerades de l’estat actual del paviment del
carrer i les voreres afectades per l’entrada i eixida de vehicles.
Tancament de solars en sòl urbà:
Plànol d'ubicació de la parcelꞏla amb indicació de les alineacions oficials d’acord amb el Pla General.
Descripció del tancament a efectuar segons la normativa específica de la zona on es troba.
En cas que el vial no estiga urbanitzat, o el plantejament vigent establisca una modificació
d’alineacions, haurà d’haver solꞏlicitat l’assenyalament de les mateixes.

Excm. Ajuntament d’Alcalalí

