
INSTÀNCIA 

Plaça del Jardí, 7       46470 ALBAL      Tel. 96 126 00 56      Fax 96 127 08 61       www.albal.es       info@albal.es 

 

Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Albal, cuya finalidad es gestionar las petición/es manifestada/s en el presente documento. 
La no comunicación de los datos y entrega de los documentos adjuntos puede provocar la no atención de la solicitud efectuada. Le informamos que sus datos serán objeto de cesión a los organismos públicos a los 
cuales sea necesario facilitar sus datos para poder gestionar su solicitud. 
Conforme a lo dispuesto en la L.O. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, bien enviando una solicitud por 
escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., dirigida al Ayuntamiento de Albal, Plaza del Jardí, núm.7, CP 46470 Albal (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud  ante el Ayuntamiento con la 
exhibición del D.N.I. original. 

  
 

 
 
 

(Espai reservat per a segells interns)  
(Espacio reservado para sellos internos) 

DECLARACIO RESPONSABLE OBRES  
 Nom i cognoms 
      

DNI  
      

Domicili 
      

C. Postal 
      

Telèfon 
      

Municipi 
      

Correu electrònic 
      

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
Nom i cognoms 
      

DNI 
      

 Domicili 
      

 C. Postal 
      

Telèfon 
      

Municipi 
      
Correu electrònic 
      

En qualitat de 
 Representant 

 
Mandatari o presentador 

EXPOSE 

Que desitge realitzar les obres indicades a continuació i de conformitat amb el que disposa l'article 222.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la 

Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana, per mitjà d’esta instància formule DECLARACIÓ 

RESPONSABLE per la qual manifeste, davall la meua responsabilitat, la veracitat de tot el que expose i, en especial 

 Que complisc cadascun  dels requisits exigibles per a l'execució de l'obra descrita i que em compromet a mantindre el seu compliment durant el 
període de temps necessari. 

 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 
via pública. 

Que, en el cas que l'execució de les obres cause desperfectes en la via pública, em compromet a la reparació. 
Que autoritze als servicis tècnics municipals a la comprovació de l'adequació del que executa al contingut de la declaració. 

 
De conformitat amb el que disposa l'article  71 bis de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú: “La 

inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevulla dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una declaració responsable, o la no-presentació 

davant de l'administració competent de la declaració responsable, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment que es tinga 
constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què hi haguera lloc.” 

 

PRIMER. DESCRIPCIÓ DE LAS OBRES 

Emplaçament: 

Referència cadastral: 

Descripció:  

Data estimada d’inici:                                                                   Termini d’execució: 

Pressupost: 

Ocupació via pública:   No en requirix    Sí que en requerix ( caldrà solicitar autorització municipal específica amb 3 dies d’antelaciò) 

 Contenidor    Materiales   Altres(indicar quins) 

Superfície a ocupar:                                                          Termini: 

SEGON. DADES DEL CONSTRUCTOR RESPONSABLE DE LES OBRES 

Nom i cognoms o raó social: 

 

DNI o CIF: 

Eígraf IAE (excepte obres sense projecte)                                                                                                                  Firma del constructor 

TERCER. DADES DEL TÈCNIC AUTOR DEL PROJECTE (Si procedix) 
Nom i cognoms: 
Titulació: 
Núm. col·legiat:                                                  DNI: 
Com a tècnic autor del projecte, declare la correcció formal d’este de conformitat amb la normativa aplicable. 
 El tècnic que subscriu : 

  Accepta la direcció facultativa de l’obra. 

  Manifiesta que està habilitat per a l’exercici professional segons la legislació vigent 

                                                                                                                                                                     Firma del tècnic director 

UR
B0

4V
_0

10
2 



                    
             
 

 

 
 

S’HI ADJUNTA 
 

 Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.  
 Descripció gràfica (croquis o plànol de l'immoble amb l'obra a realitzar) i escrita de l'actuació i la ubicació física (plànol d'emplaçament).  
 Pressupost detallat, indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb l'evacuació de runes i utilització de la via 

pública.   
 Carta de pagament de l'autoliquidació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (3,3 del PEM de l'obra) i de la Taxa per Llicències 

Urbanístiques. 
 
En el cas de tractar-se de l'execució d'obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les 
construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova 
planta  haurà de presentar: 
 
1.  Projecte bàsic i d'execució, subscrit per facultatiu competent i visat pel corresponent Col·legi Professional o Oficina de Supervisió de Projectes 
de l'organisme públic competent. 
2.  Estudi de gestió de residus de construcció i demolició, segons RD 105/2008. 
3.  Projecte de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic. 
4.  Fitxa urbanística subscrita pel tècnic redactor del projecte i el promotor de les obres, sobre el compliment de la normativa urbanística vigent i 
dels requeriments bàsics de la qualitat de l'edificació. 
5.  Qüestionari estadístic del Ministeri de Foment, Orde de 29/08/89, sobre estadístiques d'edificació i vivenda (BOE núm. 129, de 31/08/89) 
6. Informe de l'empresa concessionària d'aigües i clavegueram. 
7.  Alta en el Registre de Certificació Energètica del Projecte, segons el model contingut en l'annex III de l'Orde 1/2011, de 4 de febrer, de la 
Conselleria d'Infraestructures i Transport, per la qual es regula el registre de certificació energètica, si procedix. 
8. Reportatge fotogràfic de l'estat de l'immoble abans de l'inici de les obres. 
 
En el cas de tractar-se d'instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o d’altres semblants i la col·locació d'antenes o dispositius de 
comunicació de qualsevol classe, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic, haurà d'adjuntar-se emplenat l'imprés de 
sol·licitud de servitud aeronàutica, junt a un CD que continga plànol de situació a escala, que indique l’orientació de la instal·lació i un 
plànol tancat de planta i alçada. 
 
Per a la instal·lació de grua torre o grua autoportant es requerix autorització expressa, caldrà aportar la documentació següent: 

- Plànol tancat de planta i alçat, s’haurà d'indicar ràdio de gir i ample de carrers, altura màxima de la instal·lació i superfície la zona de via 
pública ocupada per l'agranat del vol de la ploma de càrrega. 

- Còpia de l'últim rebut de l'assegurança de responsabilitat civil de la grua. 
- Còpia de l'autorització de l'organisme autonòmic competent. 

 

 

Albal,           de                               de 
 
 
 

Firma de la persona declarant 
 
Actuacions subjectes a declaració responsable per mitjà d'este model: 
 
  Instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o d'altres semblants i la col·locació d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la 
reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic. 
  Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes 
classes, siga quin siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta. 
  Les obres de mera reforma que no suposen alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de 
manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastiment en via pública. 
 
No s'admet declaració responsable d'obres en els supòsits següents: 

 En edificis catalogats, o en tràmit de catalogació. 
 En edificacions fora d'ordenació i derivades d'infraccions urbanístiques. 
 

El promotor, una vegada efectuada davall la seua responsabilitat la declaració que complix tots els requisits exigibles per a executar les 
obres, i presentada davant d'este Ajuntament junt amb tota la documentació exigida, estarà habilitat per a l'inici immediat de les obres, sense 
perjuí de les potestats municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació del que 
executa al contingut de la declaració. 
 
La presentació de la declaració responsable, efectuada en els termes anteriorment exposats, produirà els efectes que la normativa aplicable 
atribuïx a la concessió de la llicència municipal i es podrà fer valdre tant davant de l'administració com davant de qualsevol altra persona, 
natural o jurídica, pública o privada. 
 
A omplir per l’ajuntament: 
  Admissió a tràmit.  La Declaració Responsable s'admet a tràmit, sense perjuí de les potestats municipals de comprovació i 
inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació del que executa al contingut de la declaració 

 Ineficàcia de la Declaració Responsable per no adjuntar la documentació preceptiva (indique's en el quadre superior la 
documentació que falta) 
 
 
  Firma/Segell AMIC:                                                                                                               Recepció de l’interessat (data i firma): 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓ                                                                                      
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