DECLARACIÓ RESPONSABLE D´OBRA MENOR
DADES PERSONALES
Nom i Cognoms

DNI/CIF

En representació de

DNI/CIF

Adreça

Localitat

Correu electrónic:

Fax:

C. Postal
Tel:

Tel. mòbil

Autoritze que se m´envien notificacions i comunicacions a aquesta adreça de correu
Electrònic (art. 41 Llei 39/2015 PACAP)

Si

NO

EXPOSE

DESCRIPCIÓ DE L´OBRA
Tipus d´obra:

Amb activitat

Emplaçament:

Referència Cadastral:

Data d´inicio

Durada de les obras:

USOS:
Afeccions:

Residencial
Carreteres

Industrial

Comercial
Rius o barrancs

Terciari

Sense activitat

Hostaleria

Altres

Altres

DECLARE RESPONSABLEMENT QUE:
El promotor de l'obra, declara sota la seua responsabilitat, complir amb els requisits establits en la normativa vigent per a
l'execució de l'obra i en particular els que a continuació es relacionen:
1) Disposar de la documentació que així ho acredita.
2) Que la posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida.
3) Es compromet a mantenir el compliment durant el període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici.
4) En el cas que per a la realització de l'obra, calga soltar o desplaçar algun element de les instal·lacions d'enllumenat
públic, serà condició necessària per a l'inici d'aquella, el que les referides instal·lacions s'hagen traslladat de forma
provisional, conservant la il·luminació, la qual cosa es realitzarà per instal·lador elèctric autoritzat, a la seua costa, i seguint
les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals.
5) S'hauran d'adoptar totes les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent sectorial.
6) El promotor reposarà pel seu compte els serveis urbanístics que resulten afectats completant si escau els que si guen
insuficients, fins i tot reposició i/o instal·lació de retolació del carrer, punts d'enllumenat públic, mobiliari urbà,
ajardinamiento, instal·lacions de sanejament segons especificacions de l'ordenança municipal sobre clavegueram,
accessibilitat per als vianants de l'entorn, senyalització vertical i horitzontal de l'entorn.
7) Que coneix les responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió d'aquesta declaració.
COMUNICA:
Que es va a executar l'obra indicada en les condicions i en la data exposats, autoritzant als Serveis Tècnics de la Secció de
Disciplina Urbanística, per a l'accés i verificació de les comprovacions d'aquesta obra, declarant que són certes les dades i
documents que han sigut exposats en la present comunicació i declaració responsable.

Ajuntament de Fontanars dels Alforins
C/ Rei Alfons XIII, 2 46635 Fontanars dels Alforins.(Vcia) Tel. 962222233

DADES DEL TÈCNIC
Nom i Cognoms

Nombre de col.legiat

DNI / CIF

Adreça

Localitat

C. Postal

Correu electrònic:

Fax:

Tel.

Signatura del tècnic:

El tècnic que subscriu manifesta que es troba habilitat per a l'exercici professional
segons la legislació vigent.

DADES DELS CONSTRUCTOR
Nom i Cogonoms

Epígraf I.A.E.

DNI / CIF

Adreça

Localitat

C. Postal

Correu electrónico:

Fax:

Tel.

Signatura del Constructor:

DOCUMENTACIÓ QUE S´ACOMPANYA ALS FINS I EFECTES INDICATS EN ESTA
COMUNICACIÓ:
Identificació
gràfica
de
l'emplaçament,
detallant
l'obra
a
realitzar
Imprès d'autoliquidació acreditatiu d'haver satisfet la Taxa o impost corresponent

i

el

seu

pressupost.

Quan l'obra afecte a la distribució interior, s'adjuntarà plànol d'estat actual i estat reformat subscrit per Tècnic
competent.
Si es precisa l'ocupació de via pública o li afectara a aquesta, s'aportarà la declaració subscrita per Tècnic competent (salve per
plataformes elevadores mòbils i contenidors).
Si l'obra a executar afecta a un bé de domini públic:
- Haurà d'aportar-se l'AUTORITZACIÓ per a ocupar aquest domini.
- Fotografies nítides de l'estat inicial previ a l'execució de les obres.
En el supòsit de rebaixe de la vorada, s'haurà d'adjuntar a la present Declaració d'Obra Menor, fotocòpia del permís del Gual i del
rebut de contribució (o referència cadastral), Fulla de Detall de les mesures i Fulla de Condicionants per a aquesta obra, signada pel
promotor.
Quan l'obra implique una activitat no residencial, al costat de la documentació referida s'acompanyarà la preceptiva per a
l'obtenció de llicència o comunicació ambiental.

SIGNATURA DEL PROMOTOR:

En Fontanars dels Alforins, a
PLAÇ D´ EJECUCIÓ DE LES OBRES:

de

de 20

La present Declaració caduca als 3 mesos, a explicar des de la presentació de la mateixa en el Registre d'Entrada d'aquest Ajuntament, si
no s'han donat començament les obres per a les quals va ser presentada.
Les obres, una vegada iniciades hauran d'executar-se ininterrompudament i estar finalitzades en el termini màxim d'1 any a partir del
moment en què es presenta la Declaració Responsable d'obra menor. En cas de suspensió de les obres per més de tres mesos, haurà de
sol·licitar-se pròrroga d'aquesta comunicació a l'Ajuntament.

RESPONSABILITAT DEL PROMOTOR – PROPIETARI D´OBRA:
Se li recorda que com a promotor/propietari d'obra, haurà de complir quantes disposicions vigents siguen aplicable en matèria d'edificació,
així com la legislació laboral, de seguretat social i de Prevenció de Riscos Laborals.

SR. ALCALDE PRESIDENT DE L´AJUNTAMENT DE FONTANARS DELS ALFORINS
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