MODEL DE DECLARACIÓ REPONSABLE
Sr./Sra.___________________________________ en nom i representació de
_____________________________am DNI/CIF______________ i domicili al _________________________Municipi _________telèfon________________
Fax______________davant l’Ajuntament de Llaurí.
DECLARA:
PRIMER.Que sol·licita amb la condició de promotor, l’execució material de la següent obra:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
Descripció global i dels elements mes significatius:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________
Ubicació:________________________________________________________
Superficie:_______________________________________________________
Pressupost:_________________Euros.
Referència cadastral de l’immoble on s’executen les obres:________________
Termini d’execució a comptar des de la presentació de la present declaració:__
Contractista: ____________________________________________________
SEGON.Que manifesta, sota la meua exclusiva responsabilitat, que les obres expressades
a la present declaració son obres de mera reforma d’edificis, construccions o
instal·lacions, dins de les assenyalades a l’article 1 de l’Ordenança Reguladora de
la Declaració Responsable per a l’execució d’obres menors.
TERCER.Que faig compliment de tos els requisits establerts a la normativa urbanística i
sectorial vigent (Planejament Urbanístic de Llaurí, NNSS, legislació urbanística,
condicions de qualitat i disseny dels edificis de vivendes, codi Tècnic de
l’Edificació etc), per tal de poder executar materialment l’obra identificada al
present document, i que dispose de la documentació que així ho acredita, la qual
aportaré de forma immediata en el cas de ser requerida per l’administració
municipal, d’acord amb les seues funciones d’inspecció i control.
QUART.Manifeste, així mateix, que soc coneixedor que l’ incompliment en l’execució
material de l’obra de qualsevol precepte legal, be siga per motiu urbanístic o
d’altres sectors, provocarà la paralització immediata de l’execució de l’obra i
en cas que estiguera finalitzada, que dit incompliment comportarà també com a
efecte la necessitat de procedir a la restitució al meu càrrec de les coses al seu
estat original, assumint en conseqüència el cost possible enderrocament o
retroacció de les actuacions en el cas que fora procedent, a mes de suposar la
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imposició de les corresponents sancions prèvia la instrucció de corresponent
expedient.
Consideracions que son extensives a la circumstància en que se constate
l’existència d’una inexactitud, falsetat o omissió, de caràcter essencial, en
qualsevol de les dades facilitades, documents que s’acompanyen o que
s’incorporen a la Declaració Responsable amb posterioritat. Tot i això sense
perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives corresponents.
CINQUÉ.Assumint així mateix, l’obligació de respondre degudament en el termini màxim
de 10 dies, a qualsevol requeriment d’aclariment sobre les característiques
de l’obra que sol·licitarà l’Ajuntament. La mancança d’atenció al requeriment
municipal en el termini màxim previst, produirà com a efecte que les obres no
compten am la cobertura d’una declaració responsable, havent-se suscitat dubtes
per part de l’administració, i no haver segut aclarit degudament per la meua part,
procedint en conseqüència a paralitzar l’obra que estiga executant.
SISÉ.En cas que per part dels serveis tècnics municipals se me done trasllat de l’informe
tècnic municipal en el que s’aprecia l’existència d’una inexactitud, falsetat o
omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document per mi
aportat o be que, haguera detectat que l’obra que estic executant no està dins dels
supòsits de Declaració Responsable o no fa compliment per qualsevol altra causa
de les normatives vigents, procediré a l’immediata paralització de l’obra,
assumint que l’apercebiment municipal en aquest sentit, des del moment de la
notificació, suposa la carència del títol habilitat per a la realització de les obres, així
com per a l’ocupació del domini públic.
SETÈ.Així mateix, tinc l’obligació de complir en l’execució material de les sobres en el
termini expressament recollit en la present declaració, i de comunicar
expressament a l’Administració municipal la finalització de les mateixes, no
entenent-se emparades per la present declaració aquelles que es realitzen fora del
termini establert.
La qual manifesta i declara als efectes indicats al present document.
Llaurí, ___d/d’ ____________de 201__.
EL PROMOTOR.

SR. ACLADE-PRESIDENT DEL M.I. AJUNTAMENT DE LLAURÍ.
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ANNEX II
Documentació annexa a la declaració responsable.
a.- en tot cas:
1. Acreditació del pagament de la taxa/impost corresponent, segons
l’Ordenança fiscal.
2. Plànol de l’emplaçament de les obres
3. Memòria descriptiva de les obres realitzar, acompanyat d’un croquis de
l’estat actual i el reformat.
4. Pressupost de l’obra.
5. Copia de l’autorització de l’Administració sectorial que es puga vora
afectada per l’obra en el seu cas, segons l’article 1.B.d d’aquesta
Ordenança.
b.- en el cas d’obres que requereixen documentació tècnica.
1.
2.
3.
4.
5.

Identificació del contractista, si fora diferent al promotor.
Pressupost subscrit pel contractista, si fora diferent al promotor.
Autorització demanial al seu cas.
Acta d’alineació i rasants en el seu cas.
Memòria descriptiva de les obres a realitzar, amb la justificació del
compliment de la normativa aplicable i vigent.
6. Plànols descriptius de les obres que es pretenen.
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