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Registre d’entrada 

Ajuntament 
Benicull de Xúquer 

 X 
 URB I 007 
V 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE D’OBRA 
 

DADES PERSONALS (*) 
 

Nom i cognoms 

          

 

DNI/CIF 

      
 

En representació de 

      

 

DNI/CIF 

      

Acredita la representació mitjançant el següent document: 
      

 

Domicili  

      

 

Localitat 

      

 

C. Postal 

      

Correu electrònic 

      
Fax 

      

Tel. 

      
Tel. mòbil 

      
 
 

DECLARA RESPONSABLEMENT QUE: 
 

Desitja realitzar les obres/actuació indicades expressament i formula la present declaració responsable per la qual manifiesta, sota la seua 

responsabilitat, la veracitat de tot allò que exposa i especialment que les obres/actuació s'ajustaran a les expressades, així com els requisits 

que a continuació es relacionen:  

1) Disposar de la documentació que així ho acredita. 

2) Compromís de mantindre el seu compliment durant el període de temps inherent al susdit reconeixement o exercici. 

3) En cas que per a la realització de l'obra siga necessari soltar o desplaçar algun element de les instal·lacions d'enllumenat públic, serà condi-

ció necessària per a l'inici d'aquella que les referides instal·lacions s'hagen traslladat de forma provisional, conservant la il·luminació, cosa que 

es realitzarà per instal·lador elèctric autoritzat, a costa seua, i seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals. 

4) S'hauran d'adoptar totes les mesures de seguretat necessàries segons la normativa vigent sectorial. 

5) El promotor reposarà pel seu compte els serveis urbanístics que resulten afectats i completarà, si és el cas, els que siguen insuficients, 

inclús reposició i/o instal·lació de retolació del carrer, punts d'enllumenat públic, mobiliari urbà, enjardinament, instal·lacions de sanejament 

segons especificacions de l'ordenança municipal sobre clavegueram, accessibilitat de vianants de l'entorn i senyalització vertical i horitzontal de 

l'entorn. 

6) Coneix les responsabilitats derivades de la inexactitud, falsedat o omissió d'aquesta declaració. 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA: 
 

Tipus d’obra: 

          

 

 Amb activitat 
 

 Sense activitat 
 

Pressupost: 
2% TASAS.-    
1,5% ICIO .- 

Emplaçament: 
      

Referència cadastral: 
      

Data d’inici: 
      

Data de finalització: 
      

USOS: 
                 Residencial            Industrial            Comercial            Terciari            Hostaleria            Altres 

AFECCIONS: 
                                   Carreteres                Rius o barrancs                Ferrocarril                Altres 

COMUNICA: 
Una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la present declaració, que s'acompleixen tots els requisits exigibles per a executar les obres i havent 

aportat tota la documentació obligatòria, COMUNICA que s’executarà l'obra indicada en les condicions i dates assenyalades, AUTORITZANT els serveis 

tècnics de la secció de disciplina urbanística l'accés per a la comprovació o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i de l'adequació de 

l'executat al contingut de la declaració, designant el tel.            per a concertar la visita. 
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Registre d’entrada 

Ajuntament 
Benicull de Xúquer 

 
 

DADES DEL TÈCNIC 
 

Nom i cognoms 
          

 

Núm. de col·legiat/ada 

          

 

DNI/CIF 

      
 

Domicili  

      

 

Localitat 

      

 

C. Postal 

      

Correu electrònic 

      
Fax 

      

Tel. 

      
FIRMA DEL TÈCNIC: 
 
 
 El tècnic que subscriu manifesta que es troba habilitat per a l'exercici professional segons la legislació vigent 

DADES DEL CONSTRUCTOR 
 

Nom i cognoms 
          

 

Epígraf I.A.E. 

          

 

DNI/CIF 

      
 

Domicili  

      

 

Localitat 

      

 

C. Postal 

      

Correu electrònic 

      
Fax 

      

Tel. 

      
FIRMA DEL CONSTRUCTOR: 
 
 
  

DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA ALS FINS I EFECTES INDICATS EN AQUESTA COMUNICACIÓ 
QUE S’ADJUNTEN: 
 
De conformitat amb l'art. 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
Declaració Responsable i Comunicació i l'art. 214 de la Llei 1/2019, del 5 de Febrer, (LOTUP 2019), Actuacions Subjectes a Declaració 

Responsable: 

 

1. La instal·lació de línies elèctriques, telefònques o altres similars i la col·locació d'antenes o dispositius de comunica-

ció 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'interés cultural o bé de rellevància 

local, ni a altres àrees de vigilància arqueològica. Documentació exigida: 

 

    Projecte per duplicat, un en paper i l'altre en format PDF, redactat per tècnic competent.  

    En el supòsit de no estar visat el projecte, s'aportarà declaració responsable del tècnic redactor d'aquest.  

    Compromís de no ocupar el domini públic i en el supòsit de la necessitat de col·locació de bastides que no ocupen el domini pú-

blic, s'haurà d'aportar certificat de muntatge firmat per tècnic competent de conformitat amb la normativa vigent sectorial.  

    Fotografies a color de les zones d'actuació.  

    Projecte específic de les instal·lacions elèctriques d'acord amb la normativa vigent, en el cas d'elements que precisen d’instal·lació 

elèctrica.  

    Autorització de les persones o de la propietat dels elements (edificis, parcel·les, etc.) que puguen vore’s afectats.  

    Còpia de l’assegurança de responsabilitat civil, donat el cas. 

 

 

2. Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura, sense suposar substitució o reposició d'elements estruc-

turals 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. Documentació exigida: 

 

    Projecte per duplicat, un en paper i l'altre en format PDF, redactat per tècnic competent. 

    En el supòsit de no estar visat el projecte s'aportarà declaració responsable del tècnic redactor d'aquest. 

    Fotografies a color de l'exterior de l'edifici. 
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SRA. ALCADESSA DE L’AJUNTAMENT DE BENICULL DE XÚQUER 
  

 

Registre d’entrada 

Ajuntament 
Benicull de Xúquer 

    Compromís de no ocupar el domini públic amb bastides. 

 

 

3. Les obres de mera reforma que no suposen l'alteració estructural de l'edifici, ni afecten a elements catalogats o en 

tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastides en via 

pública. Documentació exigida: 

 

    Memòria justificativa i descriptiva de les obres a realitzar. 

    Pla d'emplaçament. 

    Quan l'obra afecte a la distribució interior, s'adjuntarà pla d'estat actual i estat reformat subscrit per tècnic competent. 

    Fotografies a color de l'exterior de l'edifici. 

    Pressupost detallat de les obres. 

    Compromís de no ocupar el domini públic amb bastides. 

    En el supòsit de col·locació de bastides, que no ocupen el domini públic, s'haurà d'aportar un certificat de muntatge subscrit per 

tècnic competent, justificant el compliment de la normativa vigent sectorial. 

 

4. Obres menors. Documentació exigida: 

 

    Memòria justificativa i descriptiva de les obres a realitzar. 

    Pressupost detallat de les obres. 

 

5. Obres de rebaix de rastell. Documentació exigida: 

 

    Fotocòpia del permís del gual. 

    Fotocòpia de l'últim rebut de contribució (o referència cadastral) 

    Full de detall de les mesures i full de condicionants per a dita obra firmades pel promotor. 

 

En tot cas, s'exigeix la següent documentació: 

 

    Instància amb l'acreditació de la identitat del promotor (en el seu cas, amb escriptura de poder o document acreditatiu de repre-

sentació) i de la resta dels agents de l'edificació (constructor, projectista, director d'obra i director de l'execució de l'obra). 

    Pressupost detallat de les obres. 

    Justificant d'haver ingressat en Depositaria Municipal la taxa corresponent. 

 

OBSERVACIONS: 

1. La present declaració responsable s'ajustarà a allò previst en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu comú. 

2. Si la documentació presentada està completa el promotor, una vegada efectuada sota la seua responsabilitat la declaració que compleix tots els 

requisits exigibles per a executar les obres i presentada aquesta davant de l'Ajuntament junt amb tota la documentació, estarà habilitat per a l'inici im-

mediat 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'actuació 

de l'executat al contingut de la declaració. 

3. La present declaració responsable, efectuada amb els termes previstos per llei, tindrà els efectes que la normativa aplicable li atribuïsca a la conces-

sió 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 priva-

da. 

4. 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 fets, sense perjuí de les responsabilitats que tinguera lloc. La resolució administrativa que 

declare aquestes 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 açò sense perjuí de la tramitació, donat el cas, del procediment sancionador corresponent. 

5. La legislació i el planejament urbanístic aplicables a les declaracions responsables seran els que estiguen vigents en el moment de la seua presenta-

ció. 
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L'Ajuntament comprovarà la documentació presentada i serà revisada pels serveis tècnics municipals. 

 

NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ 

 Llei 1/2019, del 5 de febrer, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana. 

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 7/1985, del 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local. 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis relacionats amb l’atorgament de llicències, autoritzacions, 

control i/o inspecció de comunicacions prèvies i declaracions responsables i altres actuacions de caràcter urbanístic i ambien-

tal. 

 Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació o tancament de la via pública amb materials de construcció, runes, tan-

ques, puntals, anelles, bastides i altres serveis i instal·lacions anàlogues. 

 

TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini per a iniciar serà l’indicat per l’interessat i el termini de finalització no podrà excedir de 6 MESOS des de l'inici, excepte que 

aquest ajuntament el modifique després de la corresponent inspecció i comprovació. 

L'incompliment dels terminis establits podrà implicar la caducitat de la declaració responsable, així com l'execució forçosa de les obres. 

 

FIRMA DEL PROMOTOR: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benicull de Xúquer,      de                        de 20 
 
 

 
 

 
 
INGRESOS MUNICIPALS 
 
Entitat Bancaria Ajuntament de Benicull de Xúquer 
 
BBVA 
IBAN: ES92 0182 5941 4702 0046 2984 
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