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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES MENORS 

 
(SEGONS EL QUE DISPOSA ART. 214 I 222 DE LA LLEI 5/2014, DE 25 DE JULIOL, DE LA 
GENERALITAT, D'ORDENACIÓ DEL TERRITORI, URBANISME I PAISATGE DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA) 
 

A DADES DEL PROMOTOR DE L'OBRA 

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA 
 

NIF/CIF/NIE 
 
 

DOMICILI a l'efecte de notificació 
 

POBLACIÓ- CODI POSTAL 
 
 

 
TELÈFON FIX: 
TELÈFON MÒBIL 
 

FAX: CORREU ELECTRÒNIC 

B DADES DE LA RESTA D'AGENTS DE LA EDIFICACIÓ (CONSTRUCTOR) 

NOM I COGNOMS O PERSONA JURÍDICA 
 
 

NIF/CIF/NIE 

DOMICILI a l'efecte de notificació 
 
 

POBLACIÓ-CODI POSTAL 

 
TELÈFON FIX: 
TELÈFON MÒBIL 
 

FAX: CORREU ELECTRÒNIC 

C OBRA A REALITZAR: (Marcar amb una creu el supòsit que corresponga, art. 214 LOTUP): 

 Obra de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici ni afecte elements 
catalogats o en tràmit de catalogació  

  Obra de manteniment de l'edificació que no afecte a estructura ni a elements catalogats o en  
tràmit de catalogació i que no requerisca col·locació de bastiment en via pública 

       
públic. 
       tal·lació de línia elèctrica, telefònic o semblant en sòl urbà i sempre que no afecte al domini 
públic 
       
no afecte al domini públic 
       de conduccions en el subsòl, en sòl urbà i sempre que no afecte al domini públic. 
 

D UBICACIÓ FÍSICA DE L'ACTUACIÓ (EMPLAÇAMENT DE LES OBRES). 

 

C/AVDA./PLA. 
 

 
 

Nú
m 

 
  

 

BL  ESC.  
 

PIS  PORTA  

 
 

REFERÈNCIA CADASTRAL de l’immoble:  
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E DOCUMENTACIÓ EXIGIDA. 
 EN TOT CAS: 

 Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació per mitjà de 
fotocòpia del DNI (en cas de persona física) i CIF de l'entitat (en cas de persona jurídica). 

 Descripció gràfica i escrita de l'actuació. 

 Pressupost de l'obra (Pressupost d'Execució material -PEM-), degudament desglossat per 
conceptes, en el que quede clarament reflectit l'objecte de les obres. 

 Justificant del pagament d'impost i la taxa municipals corresponents. 
E.1 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB CONTENIDOR O MATERIALS: 

 
E.2  A MÉS, EN CAS D'OBRES QUE AFECTEN BARANDATS INTERIORS (CANVI DE 

DISTRIBUCIÓ): 

 
 

 
E.3  A MÉS, EN CAS D'OBRES QUE AFECTEN TANT A FAÇANES COM A 

TANCAMENTS DE TERRASSES, REPARACIONS EN FAÇANA, CANVI DE PORTES 
O FINESTRES EN FAÇANA, ETC., SEMPRE QUE L'ESTRUCTURA NO ES VEJA 
AFECTADA, com seria el cas de recobriment de formigó, armadures, elements 
metàl·lics estructurals, etc.): 

 
  Fotografia que arreplegue tota la fatxada, indicant quin és l'element a modificar. 

competent i visat pel Col·legi Oficial (o amb la documentació que substituïx el visat: model  
municipal i certificat del Col·legi Oficial). 
Tot això en cas d'utilitzar algun d'estos elements per a la realització de l'obra. 
  A més, en tancaments envidrats de terrasses  de caràcter lleuger i desmuntable, acord de 
la comunitat de propietaris amb l’adopció d’un tipus únic per a la totalitat de la façana de 
l’edifici  

 

Descripció gràfica i escrita de l’obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEM:   
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DECLARE/MANIFESTE: 

 
QUE, davall la meua responsabilitat i, de conformitat amb 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 i amb el que disposen els arts. 214 i 222 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, 
de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana: 
 

 Complisc tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa corresponent, 
així com amb els condicionaments de les NNSS i ordenances municipals, a l'efecte de 
poder realitzar la construcció, instal·lació o obra que es pretén. 

 Les obres projectades complixen amb la normativa aplicable en cada cas: habitabilitat, 
Codi Tècnic de l'Edificació, activitats, accessibilitat, etc. 

  Aporte tota la documentació exigible. 
 La presentació de plànols o memòries detallades presentades junt amb la present 

declaració es realitza a l'efecte de justificació de l'abast de les obres, i l'informe favorable 
de la documentació aportada no suposarà manifestació o acceptació municipal respecte 
al compliment de la normativa en matèria d'activitats. 

 En el cas d'obres per a implantació d'una futura activitat que no tinga la preceptiva 
llicència, declare la compatibilitat urbanística de l'activitat a realitzar i, en el cas d'obres 
en local amb activitat ja existent, declare que dispose de la corresponent llicència 
d'activitat o document equivalent. 

 Renuncie a sol·licitar indemnització a l'Ajuntament d'Almonies en el cas d'anticipar les 
obres a la concessió de la llicència d'activitat o document equivalent per eventual 
denegació d'esta. 

 
 Declare que, si a l'examinar la documentació presentada pels Servicis municipals es 

comprova la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, 
manifestació o document que acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la 
no presentació d'esta, i després d'haver transcorregut el termini de deu dies hàbils per a 
l'esmena corresponent i no havent-se produït esta, assumisc la meua obligació de 
restituir la situació jurídica –les obres-, al moment previ al reconeixement o a l'exercici 
del dret. 

 
Tot això sense perjuí de les facultats de comprovació, control i inspecció que té atribuïdes este 
ajuntament. 
 
 
 
Firmat: (Firmar ací) 
 
 
 
NOM I COGNOM 
 
NIF:             . 
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TRAMITACIÓ PROCEDIMENTAL 

 

a) La Declaració Responsable haurà de ser presentada en el Registre General de l'Ajuntament 
d'Almoines acompanyada de tota la documentació exigida en la mateixa, habilitant la seua 
presentació 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 d’allò 
que s’executa al contingut de la declaració. 

 

b) En el supòsit de constatar falta de documentació o, si és el cas, apreciar la inexactitud o falsedat 
d'aquella, es requerirà al declarant perquè complete la documentació o esmene les deficiències 
detectades, atorgant-li  un termini de 10 dies hàbils, indicant-li que en el cas que haguera iniciat 
les obres, haurà de procedir a la seua paralització immediata . 

 
Transcorregut el termini atorgat per l'Ajuntament, en cas de no haver presentat l'esmena 
requerida, s'emetrà l'oportuna resolució de l’Alcalde o òrgan amb competència delegada  que 
declararà la no conformitat de la Declaració Responsable presentada. Així mateix, es traslladarà 
al Departament de Disciplina Urbanística d'este Ajuntament, a l'efecte de dictar la resolució 
administrativa corresponent de restitució de la situació jurídica -de les obres- al moment anterior 
a la presentació de la declaració responsable. 
 
Tot això sense perjudici, a més, d'iniciar la tramitació d'un procediment sancionador. 

 

c) En el cas que la declaració responsable haja sigut presentada de forma correcta, i havent sigut 
informada favorablement pel Servici Tècnic competent, es procedirà per mitjà de resolució de 
l’Alcalde o òrgan amb competència delegada  a donar conformitat a la mateixa, sent notificat el 
declarant. 

 

d) En el cas que les obres que es pretenen realitzar no siguen conformes o no s'ajusten al que 
establix la normativa vigent (PGOU i la resta de normatives urbanística d'aplicació), se'ls 
traslladarà l'oportu acord a través de la qual li'ls comunicarà la no conformitat de la declaració 
responsable presentada. La dita resolució els inhabilitarà per a la realització de l'obra pretesa. 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

AUTOLIQUIDACIO 
 

OBRA MENOR 
PRESSUPOST 

 

 AUTOLIQUIDACIÓ TOTAL 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL X IMPOST  2%   

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL X 
TAXA 1%  
(*) 

 

  T O T A L  

 

(*) La quota tributària no podrà tindre un valor  inferior a 9 €. 
 

INGRESAR EN L’ENTITAT BANCÀRIA 

 CODI IBAN ENTITAT OFICINA D.C. NUM. COMPTE 

CAIXA POPULAR ES45 3159 0064 1025 23181622 

BANKIA ES68 2038 9036 2660 00053446 

 


