DRPOB-04
Declaració Responsable del tècnic/a conforme assumeix la Direcció d’Execució de l’obra
Annex 4, a,b,c,d,f,g,h,i,l,m,n,.2 i Annex 5, a,b,c,d,f,l,p.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)

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:
Sol·licitant de la comunicació:

DNI/NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA:

DECLARA sota la seva responsabilitat que,
1. Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a l'assumeix de la
direcció de l'execució de l'obra a dalt esmentada i compleix les condicions exigibles per a
l’exercici de la professió sense que existeixi cap inhabilitació professional vigent.
2. Assumeix la direcció d’execució de l’obra corresponent a la comunicació sol·licitada, garantint la
màxima permanència que necessiti la seguretat i correcta execució de l’obra, d’acord al que
estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.
I als efectes oportuns es signa,
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__
SIGNATURA

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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