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DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA PER
AUTOCONSUM EN EDIFICACIÓ EXISTENT
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA
AUTOCONSUMO EN EDIFICACIÓN EXISTENTE

DADES D'IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

LOCALITAT / LOCALIDAD

CP

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

FAX

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

TELÈFON / TELÉFONO

DNI

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C

NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
CP

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Valenciano

Castellà
Castellano

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

SÍ

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica
de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede
electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

D

DADES DE LA INSTAL·LACIÓ
DATOS DE LA INSTALACIÓN

EMPLAÇAMENT O ADREÇA / EMPLAZAMIENTO O DIRECCIÓN

NÚM. / Nº

REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

TIPUS D'EDIFICACIÓ / TIPO DE EDIFICACIÓN

Habitatge unifamiliar
Vivienda unifamiliar
PRESSUPOST / PRESUPUESTO

Edifici d’habitatges
Edificio de viviendas

Nau industrial
Nave industria

EMPRESA INSTAL·LADORA / EMPRESA INSTALADORA

POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ /
POTENCIA INSTALACIÓN

1/3

E

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El sotasignat, les dades del qual figuren en l'encapçalament, DECLARA RESPONSABLEMENT que:
El abajo firmante, cuyos datos figuran en el encabezamiento, DECLARA RESPONSABLEMENTE que:
1. DECLARA

sota la seua responsabilitat, que són certs i comprovables les dades que consigna en la present declaració i presta
el seu consentiment a l'ajuntament davant el qual es presenta per a la seua verificació i comprovació, així com la seua cessió
a uns altres que resulten competents en la matèria / DECLARA bajo su responsabilidad, que son ciertos y comprobables los
datos que consigna en la presente declaración y presta su consentimiento al ayuntamiento ante el que se presenta para su
verificación y comprobación, así como su cesión a otros que resulten competentes en la materia

2. Es

compromet a mantindre el compliment d'aquests requisits durant el període de temps inherent a la realització de l'acte
objecte de la declaració / Se compromete a mantener el cumplimiento de dichos requisitos durante el período de tiempo
inherente a la realización del acto objeto de la declaración

La inexactitud, falsedat i omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o
incorpore a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l'administració competent d'aquesta, determinarà la
impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets,
sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara.
La inexactitud, falsedad y omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o
incorpore a una comunicación previa, o la no presentación ante la administración competente de la misma, determinará la
imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de
tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
La presentació de la declaració responsable s'entén sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció posterior
que tinguen atribuïdes les administracions públiques i no faculta en cap cas per a exercir actuacions o usos contraris a la
legislació urbanística i altra normativa vigent.
La presentación de la declaración responsable se entiende sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección
posterior que tengan atribuidas las administraciones públicas y no faculta en ningún caso para ejercer actuaciones o usos
contrarios a la legislación urbanística y demás normativa vigente.
Paiporta, a

de

de

.

La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

Signatura / Firma:

.
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DOCUMENTS QUE S'HAN D'APORTAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
DOCUMENTOS QUE SE HAN DE APORTAR JUNTO CON LA DECLARACIÓN RESPONSABLE

Per a tots el casos / Para todos los casos:

DECLARACIÓ RESPONSABLE segons model de l’Ajuntament
DECLARACIÓN RESPONSABLE según modelo del Ayuntamiento
PODERS DE REPRESENTACIÓ (NOMÉS quan s'actue en nom d'una altra persona)
PODERES DE REPRESENTACIÓN (SÓLO cuando se actúe en nombre de otra persona)

CÒPIA de la Fulla d'Autoliquidació
COPIA de la Hoja de Autoliquidación
JUSTIFICANT d'ingrés de la TAXA i de l’ICIO corresponent (bonificació 95%)
JUSTIFICANTE de ingreso de la TASA y del ICIO correspondiente (bonificación 95%)
AUTORITZACIONS SECTORIALS PERTINENTS (AESA en cas que procedisca)
AUTORIZACIONES SECTORIALES PERTINENTES (AESA en caso que proceda)

GESTIÓ DE RESIDUS procedents de l'obra (segons RD 105/2008, d'1 de febrer) segons model de l'Ajuntament
GESTIÓN DE RESIDUOS procedentes de la obra (según R.D. 105/2008, de 1 de febrero) según modelo del Ayuntamiento
En cas d'ocupació de via pública s'haurà de sol·licitar la corresponent LLICÈNCIA, conforme a la "Ordenança Reguladora de l'Ús Especial de les Vies
Públiques" aprovada per acord de ple de 27 d'abril de 2006, i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 214 de data 8 de
setembre de 2006.d'intervenció total en edificacions catalogades o amb protecció històric-artístic o ambiental o parcials que afecten elements
protegits (a.1.3) / En caso de ocupación de vía pública se tendrá que solicitar la correspondiente LICENCIA, conforme a la "Ordenanza
Reguladora del Uso Especial de las Vías Públicas" aprobada por acuerdo de pleno de 27 de abril de 2006, y publicada en el Boletín Oficial de
la Provincia de València n.º 214 de fecha 8 de septiembre de 2006.

INSTAL·LACIONS DE POTÈNCIA IGUAL O MENOR DE 10 kW / INSTALACIONES DE POTENCIA IGUAL O MENOR DE 10 kW

MEMÒRIA TÈCNICA redactada per tècnic competent. Descripció de les obres i les instal·lacions a executar, pressupost i documentació gràfica
(situació i emplaçament, implantació de plaques en coberta, esquemes de connexió de plaques i unifilars i plans d'alçat i secció que permeten
comprovar el compliment de les normes d'integració paisatgística i de condicions d'instal·lació que es defineixen en l’article 7 de la present
ordenança).
MEMORIA TÉCNICA redactada por técnico competente. Descripción de las obras y las instalaciones a ejecutar, presupuesto y documentación
gráfica (situación y emplazamiento, implantación de placas en cubierta, esquemas de conexión de placas y unifilares y planes de levantado y
sección que permiten comprobar el cumplimiento de las normas de integración paisajística y de condiciones de instalación que se definen en el
articulo 7 de la presente ordenanza).
En el suposat cas, que les obres necessàries estigueren subjectes a projecte segons l'article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació
de l'Edificació (d'ara en avant LOE), es presentarà aquest redactat per tècnic competent i complementat amb la descripció de la instal·lació elèctrica
associada a la instal·lació fotovoltaica. En aquest cas, el tècnic competent haurà d'estar en possessió de la titulació acadèmica corresponent que en
funció de l'ús de l'edificació s'estableix en l'apartat 2.a) de l'article 10 de la LOE. / En el supuesto caso, que las obras necesarias estuvieron sujetas a
proyecto según el artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (de ahora en adelante LOE), se presentará este
redactado por técnico competente y complementado con la descripción de la instalación eléctrica asociada a la instalación fotovoltaica. En este caso,
el técnico competente tendrá que estar en posesión de la titulación académica correspondiente que en función del uso de la edificación se establece
en el apartado 2.a) del artículo 10 de la LOE.

INSTAL·LACIONS DE POTÈNCIA MAJOR DE 10 kW / INSTALACIONES DE POTENCIA MAYOR DE 10 kW

PROJECTE redactat per tècnic competent. Aquest projecte serà complementat amb la descripció de les obres necessàries, la documentació
gràfica suficient per a comprovar el compliment de les normes d'integració paisatgística i de condicions d'instal·lació de l'article 7 d'aquesta
ordenança, l'estudi o estudi bàsic de seguretat i salut i l'estudi de gestió de residus.
PROYECTO redactado por técnico competente. Este proyecto será complementado con la descripción de las obras necesarias, la
documentación gráfica suficiente para comprobar el cumplimiento de las normas de integración paisajística y de condiciones de instalación del
artículo 7 de esta ordenanza, el estudio o estudio básico de seguridad y salud y el estudio de gestión de residuos.
En el cas de projectes que requerisquen de la realització d'instal·lacions subjectes a projecte específic segons la normativa sectorial aplicable (centres
de transformació, línies subterrànies d'alta tensió, etc) es presentara també aqueixos projectes, tant si les obres van pel tràmit de declaració
responsable com de llicència d'obres. En el cas, que les obres necessàries estigueren subjectes a projecte segons l'article 2.2 de la LOE, es
presentarà aquest redactat per tècnic competent. En aquest cas, el tècnic competent haurà d'estar en possessió de la titulació acadèmica
corresponent que en funció de l'ús de l'edificació s'estableix en l'apartat 2.a) de l'article 10 de la LOE. / En el caso de proyectos que requieran de la
realización de instalaciones sujetas a proyecto específico segundos la normativa sectorial aplicable (centros de transformación, líneas subterráneas
de alta tensión, etc) se presentara también esos proyectos, tanto si las obras van por el trámite de declaración responsable como de licencia de obras.
En el caso, que las obras necesarias estuvieron sujetas a proyecto según el artículo 2.2 de la LOE, se presentará este redactado por técnico
competente. En este caso, el técnico competente tendrá que estar en posesión de la titulación académica correspondiente que en función del uso de
la edificación se establece en el apartado 2.a) del artículo 10 de la LOE.
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