F413

Declaració responsable / Sol·licitud
assabentat d'obres menors
Plaça Catalunya, 1 - 08397 Pineda de Mar (Barcelona) - P0816200J - Tel. 93 767 15 60 - www.pinedademar.org - ajuntament@pinedademar.org

Sol·licitant:
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon mòbil:
Adreça:

CP:

Municipi:
Representant: (s'aporta document d'autorització de representació)
Nom i cognoms o raó social:
NIF:
Correu electrònic:

Telèfon mòbil:
Adreça:

CP:

Municipi:
Notificació:

Escolliu el mitjà preferent per a rebre les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud:
Notificació electrònica (Correu electrònic i/o telèfon mòbil).

Notificació en paper

Descripció de l'obra:

Si

Edifici catalogat:

No

Referència cadastral:

Emplaçament obra:
Tipus d'obra:
Ús:

Reforma

Ampliació

Habitatge unifamiliar

Rehabilitació de façana
Habitatge plurifamiliar

Recreatives (bar, restaurant).
Comerç - Local

Industrial

Com a responsable de les obres:
DECLARO responsablement que compleixo amb tots els requisits legals exigibles per a l’execució de l’obra
sol·licitada i que em comprometo a mantenir-los durant l’execució de les obres
DECLARO responsablement que són certes les dades que figuren en el present document, i que la inexactitud,
falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que consti en la present sol·licitud deixarà
sense efecte aquest tràmit i m’impedirà la realització de les obres en ell sol·licitades.
DECLARO Que les obres que procedeixo a executar no requereixen informe d’Organismes sectorials (ACA,
Bombers, Carreteres, AESA, Costes, Urbanisme, o altres.)
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Manifestació de compliment de legislació vigent:
MANIFESTO que conec que el termini per executar les obres esmentades és de 3 mesos, a comptar a partir del dia
següent a l’admissió de l’assabentat d’obres.
MANIFESTO que conec que l’admissió de l’assabentat no faculta en cap cas per exercir actuacions en contra de la
legislació urbanística i el planejament vigent, ni podrà substituir la llicència d’obres menors o la comunicació prèvia
quan aquesta sigui preceptiva d’acord amb l’Ordenança municipal.
MANIFESTO que les obres no minvaran les condicions d’habitabilitat i seguretat prèvies, complint-se les normes
aplicables.
MANIFESTO que les obres o instal·lacions s’ajustaran estrictament a les esmentades en aquest document.
MANIFESTO que conec que l’Ajuntament pot efectuar les comprovacions oportunes dels elements i circumstàncies
manifestats en aquesta sol·licitud, i que podrà iniciar actuacions i exigència de les responsabilitat que estableixi la
legislació vigent.
MANIFESTO que conec que l’admissió de l’assabentat no m’habilita per ocupar l’espai públic amb contenidors, sacs
de runa o similars, i bastides o similars, i que en cas de necessitar d’aquests elements, demanaré llicència
d’ocupació de l’espai públic.
MANIFESTO que no utilitzaré una bastida, pont o similar d’alçada superior a 6m.
MANIFESTO que en cas d’utilitzar bastida o similar d’alçada inferior a 6m donaré compliment al Real decreto
1627/1997, de 24 d’octubre, de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció i al Decret
135/1995, de 24 de març, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació
del Codi d’accessibilitat.
MANIFESTO que conec que l’horari de realització de les obres és de 8.00 a 20.00, de dilluns a dissabte, de
conformitat amb l’establert a l’Ordenança reguladora de sorolls i vibracions.
MANIFESTO que exhibiré el document d’assabentat tantes vegades com me’l reclamin. En cas d’incompliment
s’incorrerà en les responsabilitats consegüents per desobediència als agents de l’autoritat.
MANIFESTO que gestionaré els residus de conformitat amb la legislació vigent.
Acompanyo la documentació següent
Document acreditatiu de la representació del sol·licitant, si hi ha representant
Pressupost
Full d’autoliquidació de l’assabentat d’obres menors
Justificant de pagament de l’autoliquidació

Protecció de dades de caràcter personal (RGPD)
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR, responsable del tractament,
facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
Responsable: AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR.
Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestió de les llicències d'obres menors.
Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquesta sol·licitud.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del
responsable.
Conservació: Segons el calendari de conservació documental d'aquesta administració municipal.
Informació addicional: Podrà obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals a la pàgina web: http://www.pinedademar.org
L’AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures
tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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Declaro que totes les dades facilitades són certes i demano que s'admeti a tràmit aquesta sol·licitud
Data i signatura

Il·lm. Sr. Alcalde-President de l'Ajuntament de Pineda de Mar

Al final d'aquest document trobareu informació relativa a la protecció de dades de caràcter personal (RGPD).

Pàgina 3 de 3

