AJUNTAMENT DE GUADASSUAR

EXP: ____________

DECLARACIÓ RESPONSABLE - DECLARACIÓN RESPONSABLEDADES SOL.LICITANT - DATOS SOLICITANTE
DNI/NIF

1 Cognom/Raò - 1 Apellido/Razón-

2 Cognom - 2 Apellido-

Domicili- Domicilio-

Municipi - Municipio-

Num

Provincia- provincia-

Telèfon- Telefono-

Nom- Nombre-

BI.

Esc.

Pis.

Pta.

CP

e-mail

DADES DEL REPRESENTANT (si procedeix) - DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
S'adjunta document acreditatiu de la representació
Se adjunta documento acreditativo de la representación

S'adjunta DNI/CIF del representant
Se adjunta DNI/CIF del representante
DNI/NIF

1 Cognom/Raò - 1 Apellido/Razón-

2 Cognom - 2 Apellido-

Domicili notificacions (cas de no ser el mateix)- Domicilio notificaciones(caso ser dist)- Num

Nom- Nombre-

BI.

Esc.

Pis.

Pta.

CP

EMPLAZAMENT DE LES OBRES - EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Direcciò- Dirección

Referència Catastral- Referencia Catastral

Descripció obres a realitzar - Descripción obras a realizar

Ocupació via pública - Ocupación vía pública
CONTRATISTA O CONSTRUCTOR

Presupost - Presupuesto-

Si

No

Nom o Raó Social - Nombre o Razón Social

DNI/NIF

DADES DELS TÈCNICS DIRECTORS - DATOS DE LOS TECNICOS DIRECTORES
Nom i Cognom - Nombre y Apellidos

Nº Col.legiat - Nº Colegiado

DNI

Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades d'identitat (DNI, NIE, Passaport o NIF) puguen ser consultades
mitjançant un sistema de verificació de dades/ Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos de identidad (D.N.
I., N.I.E., Pasaporte o N.I.F.) puedan ser consultados por medio de un sistema de verificación de datos.
Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d'aquest expedient, les dades cadastrals puguen ser consultades mitjançant un sistema de
verificació de dades/Doy mi consentimiento para que, en la tramitación de este expediente, los datos catastrales puedan ser consultados por
medio de un sistema de verificación de datos.
D'acord amb el que disposa l'article 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la
Comunitat Valenciana, DECLARE DAVALL LA MEUA RESPONSABILITAT que complisc tots els requisits exigibles per a l'execució de l'actuació
urbanística descrita, i que em compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps necessari, i que quede assabentat dels
advertències indicades a continuació.

Signatura sol.licitant - Firma solicitante

Guadassuar,

de

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de GUADASSUAR
Carrer Major, 43 · 46610, GUADASSUAR

e-mail: registregeneral@guadassuar.es

de

web : www.guadassuar.es
Tel: 962570000 Fax: 962571285

a)

b)

c)
d)
e)

ADVERTÈNCIES
Que la presentació completa de la declaració responsable, junt amb tota la documentació exigida, produirà tots els efectes que la normativa aplicable atribueix a la
concessió de la llicència municipal, per la qual cosa és podrà fer valdre tant davant de l'administració com davant de qualsevol altra persona, natural o jurídica,
pública o privada, i habilitarà el promotor per a l'inici immediat de l'actuació urbanística objecte de la declaració responsable, sense perjuí de les potestats
municipals de comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació de què executa al contingut de la declaració.
Que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable,
o la no presentació davant de l'administració competent d'aquesta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del
moment que es tinga constància dels dits fets, sense perjuí de les responsabilitats que tingueren lloc. La resolució administrativa que declare les dites
circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de
l'activitat corresponent; tot això sense perjuí de la tramitació, si escau, del procediment sancionador corresponent.
Que l'habilitació per a l'execució de l'actuació urbanística es considera sempre fora de perill del dret de propropietat i sense perjuí de tercers, per la qual cosa
només produirà efectes entre l'Ajuntament i el promotor, sense alterar les situacions jurídiques regides pel dret privat.
Que transcorregut el termini establit per a l'inici o l'execució de l'actuació, sense que el promotor haguera sol·licitat pròrroga, l'Ajuntament iniciarà procediment
per a declarar la caducitat del dret a la seua execució i l'extinció dels seus efectes, amb audiència prèvia de l'interessat.
Que, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, quede informat de la incorporació de les dades
personals que resulten d'aquest expedient, als fitxers dels quals és responsable aquest Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions
pròpies dins del seu àmbit de competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, mitjançant sol.licitud dirigida a
aquest Ajuntament.

Article 214. Actuacions subjectes a declaració responsable.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)

b)

c)
d)
e)

1.
a)

Estan subjectes a declaració responsable, en els termes de l'article 222 d'aquesta llei:
La instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres similars 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, a edificis protegits o a entorns protegits d'immobles declarats com a bé d'interès cultural o bé
de rellevància local, ni a altres àrees de vigilància arqueològica.
Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució o reposició d'elements estructurals principals, o a l'aspecte exterior i interior
de les construccions, els edificis i les instal·lacions, que no estiguen subjectes a llicència d'acord amb l'article 213 d'aquesta llei.
Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment
de l'edificació que no requereixen col·locació de bastimentada en via pública.
Les actuacions d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, sempre que tinguen un abast puntual quan no afecten
l'estructura o a les parts o elements dels immobles objecte de protecció, ni a l'aspecte exterior, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i acabats
ornamentals ni a cap element subjecte a protecció específica.
L'alçament i reparació de murs de fàbrica o mamposteria, no estructurals, i el tancament de parcel·les, independentment del sistema constructiu triat que no
estiguen subjectes a llicència d'acord amb l'article 213 d'aquesta llei.
La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seva construcció, d'acord amb el que es preveu en la legislació vigent en matèria d'ordenació i
qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació d'habitatges.
ADVERTENCIAS
Que la presentación completa de la declaración responsable, junto con toda la documentación exigida, surtirá todos los efectos que la normativa aplicable atribuye
a la concesión de la licencia municipal, por lo cual se podrá hacer valer tanto frente a la administración como frente cualquier otra persona, natural o jurídica,
pública o privada, y habilitará al promotor para el inicio inmediato de la actuación urbanística objeto de la declaración responsable, sin perjuicio de las potestades
municipales de comprobación o inspección de los requisitos habilitantes para el ejercicio del derecho i de la adecuación de lo que ejecuta al contenido de la
declaración.
Que la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier fecha, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración
responsable, o la no presentación frente la administración competente de ésta, determinará la imposibilidad de iniciar las obras o de realizar los actos
correspondientes des del momento que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades a qué tuviera lugar. La resolución administrativa
que declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica en el momento previo al reconocimiento o al ejercicio
del derecho o al inicio de la actividad correspondiente; todo eso sin perjuicio de la tramitación, si es el caso, del procedimiento sancionador correspondiente.
Que la habilitación para la ejecución de la actuación urbanística se considera siempre fuera de peligro del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, por lo
cual sólo producirá efectos entre el Ayuntamiento y el promotor, sin alterar las situaciones jurídicas regidas por el Derecho Privado.
Que transcurrido el plazo establecido para el inicio o ejecución de la actuación, sin que el promotor hubiera solicitado prórroga, el Ayuntamiento iniciará
procedimiento para declarar la caducidad del derecho a su ejecución y la extinción de sus efectos, con audiencia previa del interesado.
Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre protección de datos de Carácter Personal, quede informado de la incorporación de los
datos personales que resulten de este expediente, a los ficheros de què es responsable este Ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propias
dentro de su ámbito de competencias. Los afectados podran ejercer sus derecho de oposición, acceso, rectificación i cancelación, por medio de solicitud dirigida a
este Ayuntamiento.

Artículo 214. Actuaciones sujetas a declaración responsable.

Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 222 de esta ley:
La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase y la reparación de
conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y siempre que no afecte a dominio público, a edificios protegidos o a entornos protegidos de inmuebles
declarados como bien de interés cultural o bien de relevancia local, ni a otras áreas de vigilancia arqueológica.
b) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura, sin suponer sustitución o reposición de elementos estructurales principales, o al aspecto exterior e
interior de las construcciones, los edificios y las instalaciones, que no estén sujetas a licencia de acuerdo con el artículo 213 de esta ley.
c)
Las obras de mera reforma que no suponga alteración estructural del edificio, ni afecten a elementos catalogados o en trámite de catalogación, así como las de
mantenimiento de la edificación que no requieran colocación de andamiaje en vía pública.
d)
Las actuaciones de intervención sobre edificios, inmuebles y ámbitos patrimonialmente protegidos o catalogados, siempre que tengan un alcance puntual cuando
no afecten a la estructura o a las partes o elementos de los inmuebles objeto de protección, ni al aspecto exterior, incluidas las cubiertas, las fachadas y los
elementos artísticos y acabados ornamentales ni a ningún elemento sujeto a protección específica.
e)
El levantamiento y reparación de muros de fábrica o mampostería, no estructurales, y el vallado de parcelas, independientemente del sistema constructivo elegido
que no estén sujetos a licencia de acuerdo con el artículo 213 de esta ley.
f) La primera ocupación de las edificaciones y las instalaciones, concluida su construcción, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en materia de ordenación
y calidad de la edificación, así como el segundo y siguientes actos de ocupación de viviendas.

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de GUADASSUAR
Carrer Major, 43 · 46610, GUADASSUAR

e-mail: registregeneral@guadassuar.es

web : www.guadassuar.es
Tel: 962570000 Fax: 962571285

DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas correspondientes)
Fotocòpia del DNI, NIE, Passaport o NIF del sol·licitant i del representant legal, si escau (només en aquells casos en
què no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar les dites dades mitjançant un sistema de
verificació de dades d'identitat)/Fotocopia del D.N.I., N.I.E., Pasaporte o N.I.F. del soicitante y del representante
legal, si es el caso (sólo en aquellos casos en qué no se preste consentimiento para que el Ayuntamiento pueda
consultar los dichos datos por medio de un sistema de verificación de datos de identidad).
Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'altra persona/Fotocopia del poder de representación,
cuando se actúe en nombre de otra persona.
Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació i de la targeta del CIF, quan es
tracte de persones jurídiques/Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de representación y
de la tarjeta del CIF, cuando se trate de personas jurídicas.
Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor/Justificante de ingreso de los
tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales en vigor.
Documentació acreditativa de la identitat dels agents de l'edificació/Documentación acreditativa de la identidad de
los agentes.
Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física/Descripción gráfica y escrita de la actuación y su
ubicación física
Projecte subscrit per tècnic competent quan ho requerisca la naturalesa de l'obra, amb succint informe emés pel
redactor que acredite el compliment de la normativa exigible/Proyecto suscrito por técnico competente cuando lo
requiera la naturaleza de la obra, con sucinto informe emitido por el redactor que acredite el cumplimiento de la
normativa exigible.
Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan procedisca/Documentación adicional exigida por
la normativa ambiental, cuando proceda.
Indicació del termini en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb l'evacuació de runes i utilització de la
via pública/Indicación del plazo en qué se pretende iniciar la obra y medidas relacionadas con la evacuación de
ruinas y utilización de la vía pública
Altres/Otros
Còpia IBI

Sol.licitud ocupació via pública
Justificant ingrés taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic per ocupació.

Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de GUADASSUAR
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e-mail: registregeneral@guadassuar.es
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