DRPOB-17
Declaració Responsable del sol·licitant respecte al compromís de sol·licitar la pertinent
llicència o comunicació
Article 64.2 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

DADES DEL SOL·LICITANT

Nom i Cognoms:

Núm. DNI:

en qualitat de:

 Sol·licitant
 Representant legal o apoderat de:
(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:
OBRA SOL·LICITADA:
 Apuntalament provisional d'estructures a l'interior de l'edifici per tal d'evitar danys a les
persones

 Mesures d'emergència a l'exterior de l'edifici (façanes, mitgeres, patis ...) per tal d'evitar
danys a les persones.
DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Es procedirà a sol·licitar el corresponent expedient d'obres per executar les actuacions de
conservació necessàries, en un termini no superior a dos mesos o en el termini que fixi la
corresponent resolució de conservació en el cas que hagi obert expedient de disciplina urbanística.
Es compromet a vetllar per el manteniment de les mesures de seguretat adoptades per a la
protecció dels usuaris, ocupants de l'immoble, vianants i tercers en general, mentre sigui
necessària dita protecció i fins que s'executin les obres de conservació necessàries d'acord amb
el comunicat admès o llicència concedida.
I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA SOL·LICITANT

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de
la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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Declaració Responsable del tècnic/a respecte la urgència de l’obra
Article 64.2 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

DADES DEL TÈCNIC/A

Nom i Cognoms:

Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

 Arquitecte
 Arquitecte tècnic
 Altres (especificar):

 Enginyer

 Enginyer tècnic

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA

Adreça:
OBRA SOL·LICITADA:
 Apuntalament provisional d'estructures a l'interior de l'edifici per tal d'evitar danys a les
persones
 Mesures d'emergència a l'exterior de l'edifici (façanes, mitgeres, patis ...) per tal d'evitar
danys a les persones.

DECLARA sota la seva responsabilitat que,
Assumeix la direcció tècnica de l’obra per la instal·lació de les mesures de protecció provisionals
que cal executar amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a les persones o a les
coses.

I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA TÈCNIC/A

La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada, manifestació o document que formi part,
s’incorpori o s’adjunti a una declaració responsable, determinarà, prèvia la instrucció del procediment oportú, la
denegació de la llicència, la resolució de la mateixa si aquesta ja hagués estat atorgada o la declaració de la ineficàcia de
la comunicació presentada.
En tots els casos, la pèrdua del títol jurídic habilitant (llicència o comunicat) comportarà la impossibilitat d’iniciar o
continuar les obres. Si aquestes ja haguessin estat executades, comportarà l’obligació de restituir la legalitat urbanística.
Tot això, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona
declarant.
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Declaració Responsable del tècnic/a respecte la urgència de l’obra
Article 64.2 de l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres aprovada pel
Plenari del Consell Municipal el 25 de febrer de 2011 (ORPIMO)

DESCRIPCIÓ DE LES MESURES NECESSÀRIES A ADOPTAR PER A LA PROTECCIÓ DELS
USUARIS, OCUPANTS DE L'IMMOBLE, VIANANTS, I TERCERS EN GENERAL
Les obres d'urgència s’hauran de portar a terme d’acord amb les següents condicions:
Tindran caràcter provisional, hauran de ser puntuals, embolcallant els elements en disposició vertical i no s’admetran
voladissos respecte als elements construïts a protegir. Per instal·lar aquestes mesures provisionals caldrà disposar del
corresponent assumeix de direcció tècnica que asseguri la correcta col·locació. Així mateix, quan l’edifici es trobi lliure
d’ocupants, es garantirà l’adequat tancament de les obertures, que impedeixi l’accés a l’edifici o a les zones malmeses. En
cas que per la millora de la seguretat fos imprescindible afegir protecció en voladís, cal que el tècnic/a director/a de la
instal·lació de la protecció ho sol·liciti expressament als Serveis Tècnics del Districte que correspongui a l’emplaçament.
El pressent tràmit d’obres d’urgència no inclou les obres de conservació necessàries que s’hauran de sol·licitar en un altre
expedient de llicència o comunicació, en un termini màxim de 2 mesos o, en el cas que hagi obert expedient de disciplina
urbanística, en el termini que fixi la corresponent resolució de conservació.

Adreça:
Descripció:

I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA TÈCNIC/A

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