DECLARACIÓ RESPONSABLE
D’OBRES A EXECUTAR
Titular
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Municipi

Adreça electrònica

Representant (si n’hi ha)
Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / NIE / Passaport

Adreça

Codi Postal

Telèfon mòbil

Telèfon fix

Adreça a efectes de notificacions
A l’adreça electrònica:

Municipi

Adreça electrònica

Mateixa sol·licitant

Mateixa sol·licitant

Mateixa representant

Mateixa representant

Vegeu informació: https://seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/ajuda_cat.asp

DECLARO,
Que executaré les obres o actuacions d’escassa entitat tècnica consistents en:
Substitució de paviments que no alterin l’estat de càrregues de l’edifici.
Substitució o nova instal·lació de revestiments interiors (enrajolats, estucats, enguixats, etc.).
Substitució de fusteries, sense modificació del forat ni la llinda.
Col·locació, reparació, substitució de cels rasos.
Substitució d’aparells sanitaris, safareigs, marbres i mobles de cuina, sense modificar l’estructura ni la distribució interior
de l’habitatge.
Ajudes de paleta per a creació o modificació d’instal·lacions interiors (aigua, llum, gas), sense afectació de parets de
càrrega.
Treballs de neteja i desbrossament de solars i d’enjardinament que no impliquin la modificació del nivell de terres ni la tala
d’arbres.
Instal·lacions d’escassa dificultat tècnica relatives a l’eficiència energètica (aire condicionat de tipus domèstic, plaques
solars fotovoltaiques per autoconsum amb potència inferior a 10 kW i plaques solars tèrmiques iguals o inferiors a 7,1 m2).

Adreça de l’obra

Referència cadastral

Documentació imprescindible:
Justificant del pagament de la taxa segons Ordenança Fiscal 3.9
Altra documentació:
Autorització de representació
______________________________________________
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CONDICIONS GENERALS
• Durant l’execució de les obres caldrà col·locar de forma visible el distintiu homologat per l’Ajuntament (codi QR).
• El termini per a executar i finalitzar les obres és de tres mesos, a comptar de la data de presentació de la declaració
responsable. Si en aquest termini no s’ha finalitzat les obres, caldrà efectuar una nova declaració.
• En cas que les obres impliquin riscos especials per a la seguretat i salut dels treballadors (entre d’altres, risc de caiguda des
de més de dos metres d’alçada) caldrà presentar una comunicació prèvia d’obres, acompanyada del preceptiu estudi
bàsic de seguretat i salut en la construcció. (Article 4 RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en les construccions).
• L’Ajuntament de Sabadell, mitjançant l’entrada d’aquest document, queda ASSABENTAT que es realitzaran les obres
descrites, i posa en coneixement de la persona titular que en qualsevol moment es podrà realitzar una inspecció a
l’emplaçament on es facin les obres.
• Aquesta declaració responsable no autoritza ni faculta per a l’ús o l’exercici de cap activitat, per a la qual cosa, caldrà
disposar de l’habilitació administrativa necessària mitjançant l’obtenció d’una llicència o autorització específica o la
presentació i eficàcia d’una comunicació prèvia o declaració responsable. La persona titular de l’activitat no podrà reclamar
a l'Ajuntament si fetes les actuacions, l’activitat resulta no autoritzable o no admissible.
• No es podrà dur a terme cap ocupació de la via pública mitjançant contenidors, bastides o d’altres elements o maquinària
sense que prèviament s’hagi sol·licitat i obtingut l’autorització municipal corresponent.
• En cas d’obres en l’accés a locals comercials cal garantir l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda.

CONDICIONS TÈCNIQUES
• En cas d’instal·lar plaques solars es complirà el que estableixen els articles 23.6 i 24.5 de l’OMRE.
• En cas d’instal·lar aparells d’aire condicionat es complirà el que estableix l’article 13.3 de l’OMRE.

DECLARO:
• Que l’edifici no està inclòs en el catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni, ni afecta façanes en l’àmbit NAG o NAE
del Pla especial de protecció del paisatge urbà.
• Que les obres no impliquen modificació d’envans, ni de façanes i no afecten els elements estructurals.
• Que he llegit i accepto els efectes i condicions d’aquesta comunicació
Sabadell, ______ de/d’ ________________________ de _________

(signatura)

NOTA PRIVACITAT DE DADES:
D’acord amb el que disposa l’article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les
dades facilitades s’incorporaran al fitxer de Llicències, creat per l’Ajuntament de Sabadell amb adreça a Pl. Sant Roc, 1 08201 de Sabadell, i
amb la finalitat de tramitar procediments de llicències urbanístiques. Aquestes dades es cediran a la Generalitat de Catalunya, Ministeri
d’Hisenda i Ministeri de Justícia. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació, adreçant-se a
qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament.
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