Clot de l’Era, 12 C.P 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
Telf. 962 815 511 Fax. 962 816 218
C.I.F P-4604800-E
ajuntament@bellreguard.net

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES
TIPUS I:Amb caràcter general. Obres menors que es regulen en la norma 45 de PGOU de les normes del vigent Pla General.
TIPUS II: Estesa electricitat - telefonia. Antenes i dispositius de comunicacion. Reparació de conduccions en subsòl (solament en
subsòl urbà i sempre que no afecti al domminio públic).
TIPUS III: Obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o l'aspecte exterior i interior de les construccions, edificis i
instal·lacions i que no suposen ampliació, ni obra de nova planta.
TIPUS IV: Obres de mera reforma que no supose alteració estructural, ni afecte a elements catalogats o en tràmit de catalogació i de
manteniment de l'edificació que no requereixi bastida en via pública.

1 - DADES PERSONALS
Nom y Cognoms_____________________________________________DNI, NIE___________
En representación de ________________________________ DNI, NIE, CIF_________________
Domicili a afectes de notificacions ___________________________________C.P. ____________
Municipi____________________________________Provincia_____________________________
Teléfon(s)___________________________________Fax__________________________________
Correu electrónic__________________________________________________________________
2 - EMPLAÇAMENT
FINCA URBANA

Ref. Cadastral_____________________________________________________________________
C/__________________________________________________________Núm________Piso______
FINCA RÚSTICA

Partida___________________________Polígon_____________Parcela______________________
3 - DADES DEL DIRECTOR TÉCNIC DE L'OBRA (SI ES PROCEDENT)
Nom i cognoms o raó social__________________________________________________________
Teléfon(s) de contacte ______________________________
El técnic:
Accepta la direcció facultativa de l'obra.
Manifesta que està habilitat per a l'exercici professional segons la legislació vigent.
4 - EXPOSA:
Que realitzaré les obres següents, en els termes que s'assenyalen
CONCEPTE D'OBRES

PRESSUPOST

Autoliquidació: Import Taxa i Impost (3% impost, 1% taxa) mínim 9,02 €. L'ingrés l'efectuarà des de
qualsevol entitat bancària al compte de l'Ajuntament en SANTANDER, IBAN ES46, entitat 0030
sucursal 3185 DC 76 compte 0020000271.

AUTOLIQUIDACIÓ

DECLARE PER LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que es compleixen els requisits urbanístics, tècnics i administratius establerts en la normativa
vigent per a l'execució de les obres i que representa a l'Ajuntament la documentació que
s'exigeixen, sobre la base del que disposa a l'article 222 de la Llei 5/2014, de 35 de juliol, i
article 340 de les normes del Paan General, que ho acredita, i que són els que s'indiquen:
Memòria acreditativa de les obres i les actuacions que es pretenen, així com les mesures proposades
per a la retirada i evacuació de ruïnes i possibles afeccions de la via pública.
Plànols a escala de la ubicació de les obres i de l'estat actual de l'edifici o instal·lació i de les obres
que es pretenen executar, signat pel promotor.
En cas d'obres comprendidadas de TIPUS III:
Projecte tècnic.
Estudi bàsic de seguretat i salut.
Estudi de gestió de residus de la construcció.
Informe del tècnic redactor, que acredita el compliment de la normativa vigent.
Em comprometo a adoptar les mesures de seguretat i salut laboral establerta en la normativa
vigent respecte de l'edificació i l'ocupació de la via pública.
Que, en el cas que l'execució de les obres cause desperfectes en la via pública, em compromet
a la seva reparació i accepte construir aval o garantia suficient que em notifiquen els Serveis
Tècnics municipals per respondre al compromís corresponent.
Que les obres sol·licitades no afecten a locals o dependències en què no exerceix cap
activitat, ni impliquen l'habilitació d'un local per a la implantació d'una nova activitat.
Em compromet a comunicar a l'ajuntament qualsevol modificació de l'obra que afecte les
condicions descrites en aquesta declaració responsable.
Autoritze als Serveis Tècnics municipals a la comprovació del fet que les obres executades
s'adeqüen al contingut d'aquesta declaració responsable.

El Sol·licitant (signat)

El Constructor (signat)

El Director Técnic (signat)

A _____________, a __ d' _____de 2____

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL AJUNTAMENT DE BELLREGUARD

Clot de l’Era, 12 C.P 46713
BELLREGUARD (VALENCIA)
Telf. 962 815 511 Fax. 962 816 218
C.I.F P-4604800-E
ajuntament@bellreguard.net

Se l'informa que:
A) De conformitat amb l'article 1 de l'ordenança reguladora de la construcció:
1.1 No es permetrà la realització d'obres a la platja de Bellreguard en el període
comprés entre el dia 1 d'agost i el dia 1 de setembre.
1.2 En el període comprés entre el dia 1 de juliol i el dia 1 d'agost es permetrà la
realització d'obres a la platja de Bellreguard sempre que de 20 h. fins a les 10 h. i de
14 h. a 17 h. No es transmeta als veïns sorolls i vibracions molestes.
B) De conformitat amb allò disposat en l'art. 42.4 de la LRJ-PAC 30/92, de 26 de novembre,
se l'informa que d'acord amb l'art. 195 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la
Generalitat, Urbanística Valenciana, que les llicències urbanístiques s'atorgaran i es
notificaran en les següents terminis:
a) Les de mera reforma que no comporte alteració estructural de l'edifici, ni afecten elements
catalogats o en tràmit de catalogació, com també les de primera ocupació o, si és procedent,
habitabilitat de les construccions en el termini d'un mes.
b) Les llicències que comporten obres majors de nova construcció o reforma estructural
d'entitat equivalent a una nova construcció o les d'enderrocament, respecte a edificis no
catalogats, hauran d'atorgar-se o denegar-se en el termini de dos mesos.
c) Les intervencions -que seran qualsevol que afecten edifici catalogat o en tràmit de
catalogació-, en el de tres mesos.
No obstant l'anterior i d'acord amb allò disposat en l'art. 29.1 b) de la Llei 3/2004, de 30 de
juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació quan siga necessària
l'obtenció de la corresponent llicència d'activitat per a l'obtenció de l'esmentada llicència municipal
d'edificació, el termini per a resoldre serà de tres mesos.
Així mateix se l'informa que:
D'acord amb l'art. 195 de la Llei 16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística
Valenciana, que:
1. El venciment del termini màxim sense haver notificat resolució expressa comportarà la
concessió de la llicència per silenci administratiu, i habilitarà el peticionari per a la iniciació
de les obres o la realització de les actuacions corresponents, que hauran d'ajustar-se a
l'ordenació urbanística i complir els altres deures i condicions que la llei i els plans
exigisquen per a la seua realització.
2. S'exceptuen del que disposa el número anterior, les llicències d'intervenció en edificis
catalogats, o en tràmit de catalogació.
3. En cap cas s'entendran adquirides per silenci administratiu, facultats en contra de les lleis,
dels plans, projectes, programes o ordenances o, en general, en termes contraris, oposats o
disconformes amb les previsions de l'ordenació urbanística.
4. Seran nul·les de ple dret les llicències obtingudes per acte exprés o presumpte que
contradiguen de mode greu i manifest la legislació o el plantejament urbanístic.

ENTERAT, EL PROMOTOR

