


DECLAR
RACIÓ RES
SPONSABL
LE D’OBRA
A MENOR

DADE
ES DE L’INT
TERESSAT
Sego
Prime
er cognom
on cognom

Nom

DNI/N
NIF/CIF

DADE
ES DEL REP
PRESENTAN
NT
S’h
hi adjunta DN
NI del represe
entat
S’h
hi adjunta doccument acreditatiu de la representació
Prime
er cognom
Sego
on cognom
Nom

DNI/N
NIF/CIF

ADRE
EÇA A L’EF
FECTE DE NOTIFICACIO
ONS
Domiicili (C/ Pl.// Av.)
Municcipi
Telèffon:

Provínc
cia

Codi pos
stal

Correu elecctrònic:



Auttoritze la notificació electrònica
a com a mitjà de
e notificació pre
eferent (si és pe
ersona física o pparticular). Requereix
certificcat electrònic và
àlid.

DESC
CRIPCIÓ DE
E LES OBRE
ES
Emplaçament

Referrència cadas
stral (dada obliggatòria)

Desccripció

Data prevista d’in
nici:
Term
mini d’execució:

Press
supost (vegeeu al dors)

- Ús a què es desstina:
- Les obres s’han de realitzar en façana SÍ (*) NO
- Les obres comp
porten una va
ariació de la distribució in
nterior

(*) En ca
as afirmatiu, heu de
e presentar plànols o croquis acotats ddels estats actual i definitiu.

SÍ (*)

DADE
ES DEL CONSTRUCTO
OR DE L’OBR
RA
Nom//Raó social
Domiicili
Corre
eu electrònic
Alta IAE

Telè
èfon

DADE
ES DELS DIIRECTORS DE
D L’OBRA
A (si escau)
Nom//Raó social
Domiicili
Corre
eu electrònic
Alta IAE





Telè
èfon

NO



EXPO
OSE I DECL
LARE SOTA LA MEUA R
RESPONSAB
BILITAT:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Que únicament duré a terme les o
obres descrittes
Que complisc els requisits urbanísstics, tècnics
s i administra
atius establitss en la normativa
vigent pe
er a executarr les obres i q
que presente
e a l’Ajuntam
ment la docum
mentació exigible
que ho accredita i que s’enumera a continuació
ó.
Que em compromet
c
a adoptar less mesures de
e seguretat, salut laborall i eliminació dels
residus establertes
e
en
n la normativva vigent respecte a l’edifficació i a l’oocupació de la via
pública.
Que, en cas que l’ex
xecució de lles obres ca
ause desperfectes en laa via pública, em
comprom
met a reparar--los.
Que les obres
o
no afe
ecten locals a
amb activitatt ni impliquen
n l’habilitacióó d’un local per
p a
implantarr-hi una nova
a activitat.
Que em compromett a comuniccar qualsevo
ol modificació de l’obraa que afecte
e les
condicion
ns descrites en
e esta decla
aració respo
onsable.
Que em compromet a mantenir e
el compliment de les obligacions inddicades dura
ant el
període in
nherent al re
econeixemen
nt i exercici del dret.
Que les persones
p
ind
dicades com a agents de
e l’edificació han acceptaat els treballs
s que
comuniqu
ue en esta declaració rresponsable i que, en cas
c
de canvviar algun ag
gent,
de 10 dies el nou agent.
comunica
aré en un termini màxim d
Que auto
oritze els se
erveis tècnicss municipals
s a comprov
var l’adequacció de les obres
o
executades al conting
gut de la decclaració.

DOCUMENTACIÓ
Ó QUE APO
ORTE:
Pre
essupost de les obres.
Perr a les obress que afecte
en la distribu
ució interior dels
d
edificis i de les viveendes: plàno
ol de
l’esta
at actual i de
el reformat i memòria -infforme subsc
crit per tècnic
c competentt que justifiqu
ue el
comp
pliment de la normativa vigent.
En modificacion
ns, reformes
s o rehabilita
acions que affecten eleme
ents estructuurals o afecte
en la
config
guració arquitectònica de
els edificis: p
projecte tècniic.
En treballs que impliquen risc especial per a la segu
uretat i la salut dels trebaalladors: estudi o
estud
di bàsic de se
eguretat i salut, segons ccorresponga,, d’acord amb el Reial Deecret 1627/97.
Quan l’obra req
querisca ocupació de via
a pública: foto
ografies num
merades de l’’estat actual dels
pavim
ment del carrrer i les vorerres afectadess per l’entrad
da i eixida de
e vehicles.
Tan
ncament de solars
s
en sòl urbà:
Plà
ànol d’ubicacció de la pa
arcelꞏla amb indicació de
e les alineacions oficialls d’acord el Pla
Gene
eral.
 De
escripció del tancament a efectuar se
egons la norm
mativa espec
cífica de la zoona on es tro
oba.
En cas que el vial no estiga urb
banitzat, o el planejam
ment vigent establisca una
modifficació d’alineacions, n’ha d’haver so
olꞏlicitat l’asse
enyalament.
Auttoliquidació de
d l’ICIO i de
e la taxa corrresponent.
Data i firma
EL PR
ROMOTOR
........................................................., .... d ..................................... de .......
DADE
ES PERSONA
ALS. Les dade
es facilitades en
n este formulari s’incorporen i es tracten en l’’activitat de trac
ctament
Instànccia general amb la finalitat de gestionar la pe
etició contingud
da en este docu
ument i sobre laa base del Reg
glament
Genera
ó de Dades (UE
E) 2016/679. É
És responsabilittat de l’Alcaldia
a de l’Ajuntameent, davant la qual
q
les
al de Protecció
person
nes afectades poden
p
exercir els
e drets d’accé
és, rectificació, supressió previstos en el RG
GDP en l’adreça
a postal
(Plaça Major, 1, 467
760 Tavernes de
d la Valldigna
a) o en l’adreça
a de correu electrònic dpd@
@tavernes.org. PODEU
P
SULTAR MÉS INFORMACIÓ EN
E L’APARTAT
T D’ESTE FOR
RMULARI PRO
OTECCIÓ DE DA
DADES: INFORMACIÓ
CONS
ADDIC
CIONAL.

SR. A
ALCALDE PRESIDENT
P
T DE L’AJU NTAMENT DE TAVERNES DE LA
A VALLDIGN
NA



RE
EFORMES IN
NTERIORS
m2
Enrajola
ar una cuina//bany i semblants
m2
Canvi d
de paviments o semblants
m2
Reform
ma integral de cuina
m2
Reform
ma integral bany/lavabo
m2
Abaixarr o modificar sostres falsos d’escaiola
m2
Execucció de barandats
unt. Canvi d
de fusteria intterior
unt. Llevar h
humitats interriors
unt. Canvi d
d’instalꞏlacion
ns
m2
Habilita
acions a qualssevol ús (que
e no necessite
en projecte)
m2
Reform
ma de locals (q
que no neces
ssiten projecte
e)

Mides

Import €
27,60
27,14
330,00
405,00
8,27
14,89
148,13
300,51
300,51
240,00
200,00

Total €

RE
EFORMES EX
XTERIORS
unt. Substitu
ució de finesttres sense mo
odificar buit
unt. Substitu
ució de finesttres modifican
nt buit
unt. Substitu
ució de porta
a d’entrada se
ense modifica
ar buit
unt. Substitu
ució de porta
a d’entrada mo
odificant buit
unt. Substitu
ució de porta
a de garatge sense
s
modificcar buit
unt. Substitu
ució de porta
a de garatge modificant
m
bu it
ml
m
Canvi d
de sòcols de façana
f
unt. Tapar b
buits amb obrra
ml
m
Repara
ació de baixoss en façanes
m2
Rehabilitació de faça
anes
ml.
m
Repara
ació de balcon
ns/cornises/volades
unt. Canvi d
de baranes/re
eixes

Mides

Import €
122,10
308,28
257,26
436,22
342,57
535,56
19,68
34,34
11,96
19,82
19,61
300,51

Total €

RE
EFORMES EN
N COBERTA
A
m2
Imperm
meabilització de
d terrasses
m2
Colꞏloca
ació de pavim
ments en terra
assa
ml
m
Barana
a en terrassa
ml
m
Canvi d
de canals
ml
m
Canvi d
de baixants
m2
Canvi d
de teules

Mides

Import €
13,14
12,99
7,68
9,31
12,01
21,60

Total €

INF
FRAESTRUC
CTURES
ml
m
Canvi ccanonada de desaigüe
unt. Canvi cconnexió d’aig
gua de l’edific
ci

Mides

Import €
33,52
315,29

Total €

Mides t

Import €
9,92
15,03
27,05
27,00
48,08

Total €

Mides

Import €
200,00
0,20
0,10
200,00

Total €

TA
ANCAMENTS
S
ml
m
Malla
ml
m
Obra/te
ela: mur de 0,,50m i tela de
e 1,50m
ml
m
Obra/te
ela: mur de 1,,00m i tela de
e 1,00m
ml
m
Obra/ge
elosia
ml
m
Murs de
e contenció
AL
LTRES CONC
CEPTES
m2
Casetes de ferraments, trasters i semblants
lit.
Piscine
es amb depurradora
lit.
Bassa d
de reg
m2
Pèrgole
es, glorietes, paellers i sim
milars
Altres (especifiqueu-los)

PR
RESSUPOST TOTAL



O
OBSERVAC
CIONS
¾ La inexa
actitud, false
edat o om issió, de caràcter
c
ess
sencial, en qualsevol dada,
manifesta
ació o docum
ment que s’a
acompanye o incorpore a la declaracció responsa
able, o
no prese
entar-la dav
vant l’admin istració com
mpetent, dettermina la IMPOSSIBIL
LITAT
D’INICIAR O DE CONTINUAR L
LES OBRES o de realitza
ar els actes ccorresponentts des
del mome
ent en què es tinga consttància dels fets,
f
sense perjudici de lees responsab
bilitats
penals, civils
c
o administratives q
que corresp
ponguen. La resolució aadministrativa
a que
declare eixes
e
circum
mstàncies po
ot determinar l’obligació de l’interesssat de restittuir la
situació ju
urídica al mo
oment previ al reconeixe
ement o a l’e
exercici del ddret correspo
onent;
tot això sense perju
udici de la tramitació, si escau, del
d procedim
ment sancio
onador
correspon
nent.
¾ NO s’adm
met declaraciió responsab
ble d’obres en
e els següen
nts supòsits:
1. En obres en edificis ccatalogats o en
e tràmit de catalogació.
2. En immob
bles que es ttroben dins de
d l’entorn d’un Bé d’Inteerès Cultural (BIC)
i, en el nu
ucli històric d
de la població
ó, les següen
nts actuacionns:
x In
nstalꞏlació de
e publicitat i altres
a
elemen
nts en la façaana.
x re
ealització d’o
obres de tra
anscendència
a patrimoniaal (que comp
porten
alteració, ca
anvi o su
ubstitució de
d
l’estructtura portan
nt i/o
arquitectònica
a i del dis
sseny exterior de l’imm
moble, inclo
osa la
co
oberta, les fa
açanes i els elements arttístics i acabaats ornamen
ntals).
s que afectten el subs
sòl en zone
es de vigilàància i protecció
3. En obres
arqueològ
gica.
en canviar l’ú
ús específic de l’edificaciió.
4. En obres que implique
enació, en sò
òl no urbanitz
zable, en sòòl urbanitzablle i en
5. En edificis fora d’orde
els deriva
ats d’infraccio
ons urbanístiques.

¾ Esta decclaració res
sponsable n
no implica autorització
a
d’ocupacióó de via pública,
la qual s’ha
s
de solꞏꞏlicitar a tra
avés del pro
ocediment habilitat
h
(occupació de la via
pública per
p obres).
¾ L’execucció de les obres que
e emparen esta decla
aració respponsable no
o pot
superar el termini establert, llevvat de solꞏlicitud de prò
òrroga.



PROT
TECCIÓ DE DADES: INFORMACIÓ
Ó ADDICIONA
AL
TRAC
CTAMENT: DECLARACI
D
IÓ RESPON SABLE D’OB
BRA MENOR
R
RESP
PONSABLE DEL TRACT
TAMENT I IN
NFORMACIÓ
Ó SOBRE EL
L DELEGAT DE PROTEC
CCIÓ DE
DADE
ES
Resp
ponsable del tractament:
Alcald
dia de l’Ajuntament de Tavernes de l a Valldigna (NIF
(
P-4624000-H)
Adreçça: Plaça Ma
ajor, 1 46760
0 Tavernes d
de la Valldign
na (València, Espanya).
Conta
acte delegat de protecció
ó de dades: d
dpd@tavernes.org
FINA
ALITAT DEL TRACTAME
T
NT
Tram
mitar i gestionar la solꞏlic
citud manife
estada en es
ste document, dins del procedimen
nt administra
atiu
corre
esponent.
LEGITIMACIÓ
ase legal per al tractame
ent de les vo
ostres dades
s és l’exercic
ci de les com
mpetències conferides (a
art.
La ba
del
6.1.e) RGPD i art. 8.2 de la
a LOPDGDD
D). Art. 214 de la Llei 5/2014
5
de 255 de juliol d’Ordenació
d
Territtori, Urbanissme i Paisa
atge de la C
Comunitat Valenciana
V
i 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’ab
bril,
Regu
uladora de les Bases del Règim Loca
al.
DEST
TINATARIS
Els e
establerts leg
galment i que siguen a
aplicables en
n l’àmbit de
el corresponeent tractame
ent. Les dad
des
facilittades no es cedeixen a terceres pe
ersones, llev
vat que es comuniquen
c
a les entita
ats públiquess o
privad
des, a les qu
uals siga nec
cessari o oblligatori cedirr-les per a po
oder gestionaar la solꞏlicitud, així com en
els su
upòsits prevists segons llei. Tampoc es transfereixen a països
s tercers.
TIPO
OLOGIA DE LES
L
DADES TRACTADE
ES
Les d
dades objecte
e de tractam
ment són les ssegüents:
Dade
es identificatives de l’interressat: nom i cognoms de l’interessat i/o represenntant, DNI/NIF, firma.
Dade
es de contactte: adreça, te
elèfon, corre u electrònic
Dade
es identificatives del cons
structor i, si e
escau, del director de l’ob
bra, de contaacte: adreça, telèfon, corrreu
electrrònic
Dade
es de l’immob
ble on es solꞏlicita l’actua
ació: adreça i referència cadastral
c
CONSERVACIÓ DE LES DAD
DES PROPO
ORCIONADE
ES
onserven du
urant el temps necessarri per a com
mplir la finalitat per a laa qual es so
olꞏliciten i pe
er a
Es co
deterrminar possib
bles respons
sabilitats que
e es puguen derivar d’eix
xa finalitat i ddel tractamen
nt de les dad
des.
S’hi a
aplica la norm
mativa d’arxius i docume ntació.
DRET
TS QUE TEN
NEN LES PE
ERSONES A
AFECTADES
- Obtenir confirma
ació si l’Ajuntament tracta
a les seues dades
d
personals.
- Acccedir a les se
eues dades personals i solꞏlicitar la rectificació de
d les que ssiguen inexa
actes o, si éss el
cas, lla supressió quan, entre altres motiu
us, les dades
s ja no siguen necessàriees per als fin
ns per als qu
uals
es va
an recollir.
- Solꞏꞏlicitar en detterminades circumstàncie
c
es:
x La limitacció del tracta
ament de less seues dad
des; en este cas, l’Ajuntaament nomé
és les conse
erva
per a l’exxercici o la de
efensa de recclamacions.
ó al tractam
ment de les seues dades, per motius relacionnats amb la
a seua situa
ació
x L’oposició
particularr; en este cas,
c
l’Ajuntam
es, llevat quue hi haja motius legítiims
ment deixa de tractar-le
imperioso
os, o l’exercici o la defen sa de possib
bles reclamacions, inclòss el tractament de les dad
des
per a deccisions individ
duals automa
atitzades.
drets poden exercitar-se davant l’Aju
untament de Tavernes de
d la Valldig na –Plaça Major,
M
1, 467
760
Els d
Tavernes de la Va
alldigna, València, Espan
nya- o a trav
vés del correu
u electrònic ddpd@tavernes.org
Si en
n l’exercici dels
d
seus drrets l’afectatt considera que no ha estat deguddament atès, pot presen
ntar
reclam
mació davan
nt l’Agència Espanyola d
de Protecció de Dades, c/
c Jorge Juann, 6, 28001 Madrid, o en
n la
seua seu electròn
nica www.aepd.es

