Registre d’entrada

Ajuntament de L’Hospitalet
Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat

Declaració responsable del tècnic redactor competent

Núm. d’expedient (Ho ha d’omplir l’Administració.)

A. Dades del tècnic o tècnica
DNI/NIE o CIF

Nom i cognoms o denominació social

Tipus i nom de la via (a l’efecte de les notificacions)

Número

Província

Telèfon

Adreça electrònica

Escala

Pis

Porta

Població

Telèfon mòbil

Pel que fa a aquest expedient, l’ús preferent a l’efecte de les notificacions és l’adreça electrònica de referència.
Titulació

Col·legi professional

Número de col·legiat

B. Dades de l’obra
Tipus i nom de la via

Número

Escala

Pis

Porta

Referència cadastral (*camp obligatori)

Illa-parcela (Ho ha d’omplir l’Administració.)

Descripció de l’obra que es vol realitzar

Documentació signada pel tècnic o la tècnica declarant
Memòria de l’obra que s’ha d’executar.

Plànol d’ubicació de la grua.

Projecte tècnic.

Plànols de l’obra que s’ha d’executar.

Estudi de seguretat i salut per insta·lar la grua.

Projecte d’energia solar.

Croquis de l’obra que s’ha d’executar.

Projecte per instal·lar la grua i mitjans auxiliars.

Plànol d’afectacions VP (voreres, calçada...).

Estudi o estudi bàsic de seguretat i salut.

Projecte de deconstrucció.

Plànol de l’itinerari accessible.

Justificació del càlcul (Article 128.1 de l’OME).

Pressupost.

Documentació de la nova urbanització.

Plànol acotat i memòria del tractament de la mitgera, el soterrani i la tanca solar o terreny.
Altres (descripció)

C. Certifico sota la seva responsabilitat:
1. Que l’obra que es vol realitzar està subjecta al règim de:
Comunicació prèvia

Llicència d’obra menor (LLOME

Amb un pressupost d’execució material total de:

0

1

2)

Llicència d’obra major

€

2. Que tinc la titulació indicada en l’apartat A.
3. Que d’acord amb les atribucions professionals d’aquesta titulació, tinc competència per redactar i signar el projecte i/o els documents consignats en
l’apartat B (si s’escaigués). Títol del projecte:
4. Que no estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per redactar i signar l’esmentat projecte i/o els documents consignats en l’apartat B.
5. Que he tingut en compte la normativa vigent d’aplicació en el projecte i/o en els documents consignats en l’apartat B.
6. Que les obres no comporten risc per als ocupants ni per a terceres persones.
7. Que disposo d’una pòlissa de responsabilitat civil adient per realitzar aquest projecte i/o els documents consignats en l’apartat B.
8. Que autoritzo l’Ajuntament a verificar les dades en altres administracions i organismes amb relació a aquest document i als que se’n puguin derivar.
I, perquè així consti, signo aquesta declaració responsable.
,

de

de 20

14 0026 - Declaració responsable del tècnic redactor competent

El/la tècnic/ca

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part d’una declaració responsable, que
s’hi incorpori o que s’hi adjunti, determinarà, amb la instrucció prèvia del procediment oportú, la denegació de la llicència, la seva resolució si ja hagués estat
atorgada o la declaració de ineficàcia de la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comporta la impossibilitat d’iniciar o continuar les obres. Si aquestes ja s’han
iniciat, cal restituir la legalitat urbanística obligatòriament.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en les quals hagi pogut incórrer la persona declarant.

Empleneu aquest document i presenteu-lo al Servei d’Atenció al Públic de l’Ajuntament, carrer del Migdia, 5-7, 4a planta, de dilluns a divendres no festius, de 8.30 a 13.30 hores.
En compliment d’allò que estableix l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informen que les dades recollides en aquest formulari
s’incorporaran a un fitxer automatitzat propietat d’aquest Ajuntament amb la finalitat d’atendre la vostra sol·licitud. Pel que fa al tractament i a l’ús d’aquestes dades de caràcter personal,
us recordem que en qualsevol moment podeu exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició davant l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (carrer de Girona, 10, planta baixa).
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