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AJUNTAMENT D’AGRES

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L’EXECUCIÓ D’OBRES MENORS EN SÒL URBÀ
DADES DEL SOL·LICITANT
Nom i cognoms/Raó Social

CIF / NIF

Adreça:
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

Província
Fax

DADES DEL REPRESENTANT
Nom i cognoms

Email

NIF

Adreça
Codi Postal

Municipi

Telèfon

Mòbil

DADES DE NOTIFICACIÓ
Persona a notificar:
o Declarant
o Representant

Província
Fax

Email

Mitjà Preferent de Notificació
o Notificació Postal

o Notificació Electrònica
DECLARA:
PRIMER. Que es disposa a exercir les obres consistents en ____________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
SEGON. Aquestes obres es realitzaran en: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ .
TERCER. El pressupost d'execució material de les obres ascendeix: ______________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ .
QUART. El constructor responsable de les obres és:___________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________ ____________ .
CINQUÉ. Acompanye junt amb la declaració responsable els següents documents, de
conformitat amb el que disposa l'article 222.2 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana:
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— Acreditació de la identitat del promotor i de la resta dels agents de l'edificació.
— Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física.
— Documentació addicional exigida per la normativa ambiental [Quan procedisca].
— Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb l'evacuació
de runes i utilització de la via pública.
DATES REALITZACIÓ OBRES: INICI:___________________FI: __________________
SISÉ. Que l'obra descrita té la consideració d'obra menor subjecta al règim de
declaració responsable, de conformitat amb allò que s'ha establit en 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'obra descrita i que em compromet a mantindre el seu compliment
durant el període de temps necessari.
A Agres, a ______ de ___________ de 2015
Signatura del declarant,

Signat: .

ALCALDE PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’AGRES

______________________________________________________________________________________________
Art. 214. Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la
Comunitat Valenciana.
“Estan subjectes a declaración responsable, en els termes de l’article 222 d’esta llei:
a) La instal·lació de connexions elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d’antennes o
dispositius de comunicació de qualsevol clase i la reparació de conduccions en el subsòl, només en sòl
urbà i sempre que no afecte a domini públic.
b) Les obres de modificació o reforma que afecten a l’estructura o l’aspecte exterior i interior de les
construccions, els edificis i les instal·lacions de tota clase, siga quin siga el seus ús, que no comporten
ampliació ni obra de nova planta.
c) Les obres de mera reforma que no comporten alteració estructural de l’edifici, ni afecten elements
catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de manteniment de l’edificació que no requerisquen
col·locació de bastiment en la via pública.
d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d’acord amb el
que preveu la legislació vigent en matèria d’ordenació i qualitat de l’edificació, així com el segon i
següents actes d’ocupació de vivendes.
______________________________________________________________________________________________

