
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PROMOTOR-AUTOCONSTRUCTOR. 

A  DADES DEL PROMOTOR-AUTOCONSTRUCTOR  
NOM I COGNOMS  
 
 

DNI 
 
 

DOMICILI (CALLE I NÚMERO)  
 
 

CP 

LOCALITAT  
 
 

PROVÍNCIA 

B  DECLARACIÓ DEL PROMOTOR-AUTOCONSTRUCTOR  
 
Declare davall la meua responsabilitat que, per a realitzar les obres menors sol·licitades, per mi 
mateix, en qualitat de promotor-autoconstructor, no estant donat d’alta en l’Impost d’Activitats 
Econòmiques: 
 
 Que les obres que s’han de realitzar són obres menors de senzilla tècnica i d’escassa 

entitat constructiva i econòmica. 
 Que posseïsc l’experiència i els coneixements necessaris per a l’execució de les 

esmentades obres.  
 Que m’obligue a adoptar en l’execució de les obres, totes les mesures de seguretat i 

salubritat previstes en les lleis i ordenances vigents. 
 Que assumisc la responsabilitat a tercers que l’obra es realitze correctament, així com 

dels danys que puguen arribar a produir-se a les persones que accedeixen al lloc de 
l’obra i/o danys a tercers creats per l’obra mateix. 

 Que les obres es realitzaran per mi mateix, per compte i mitjans propis, i òbviament 
sense ànim de lucre, sense dedicar-me professional o empresarialment a l’esmentada 
activitat, ni prestant servicis a canvi d’una contraprestació econòmica.  

 Que en el cas que durant l’execució de les obres intervinguen altres persones o 
empreses, em compromet a identificar i aportar la corresponent referència a l’Impost 
d’Activitats Econòmiques del Constructor (IAE) de l’intervinent. .  

 
C  FIRMA DEL PROMOTOR-AUTOCONSTRUCTOR 
 
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, s'expedix i firma la present declaració 
responsable de la veracitat de les dades i informació anteriors.  

             
L’Alcúdia, a            de                        de 201 

 
 
 

Firmat el promotor-autoconstructor.  
 
(*) Al subscriure esta declaració, AUTORITZE expressament a l’Ajuntament de l’Alcúdia perquè, d’acord amb 
el que disposa l’art. 6 de la Llei Orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal, puga accedir a les dades personals obrants en els fitxers de l’Ajuntament i en les administracions 
corresponents, als únics efectes de verificar les dades i informació de la persona que subscriu. 


