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MODEL 2.3.
DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESA.- Comunicació prèvia d’obres panells solars fotovoltaics.
DADES de l’empresa:
Nom i Cognoms /. Raó social.

CIF/NIF

Adreça

C. Postal

Població

Telèfon

Correu electrònic

DADES DE REPRESENTANT de l’empresa:
Nom i Cognoms persona física

DNI/NIF

DADES DE LES OBRES
EMPLAÇAMENT:
Carrer, Avinguda, Plaça, Camí / Número / Planta / Porta

UBICACIÓ
PANELLS:

Núm. Cadastre: https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S

Adossat en paral·lel a la coberta inclinada d’edificació principal
Adossat en paral·lel a la coberta inclinada d’altres edificacions auxiliars
Dins un metre alçada des de paviment coberta plana d’edificació principal.
Dins un metre alçada des de paviment coberta plana d’edificació auxiliar.
En espai lliure d’edificació de parcel·la de finca emplaçada en Sòl Urbà.
Sense superar un metre d’alçada i que no comporti una ocupació de parcel·la
superior al 25% de la seva superfície no edificable.

ÚS FINCA:

Habitatge unifamiliar aïllat
Habitatge unifam. adossat-mitgera.
Edifici plurifamiliar.
Edifici comercial.
Edifici industrial
Altres.

Qualsevol altra actuació no prevista en els apartats anteriors o en cas que la finca estigui emplaçada urbanísticament en Sòl urbà no
consolidat (PA, PMU), Urbanitzable, Sistemes i No Urbanitzable, restarà subjecta a procediment d’atorgament de llicències ordinari.
PRESSUPOST OBRA a Preu Execució Material (sense IVA)
POTÈNCIA INSTAL·LACIÓ:

kw kw

AMB EXCEDENTS

€

€

SUPERFÍCIE PANELLS

m2

m2

OCUPACIÓ VIA PUBLICA (contenidor màxim de 4 m2)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
En condició d’EMPRESA EXECUTORA de les obres referenciades per la instal·lació d’autoconsum amb energia solar, DECLARO:
1.
Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten en la documentació tècnica i que disposo
de la documentació acreditativa corresponent, sens perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que té
atribuïdes aquest Ajuntament.
2.
Que compleixo els requisits establerts per la normativa vigent per accedir al reconeixement de l’exercici/s esmentat/s.
3.
Que l’empresa està inscrita al Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o al registre equivalent
d’una altra Comunitat Autònoma de l’Estat Espanyol.
4.
Que no concorren incompatibilitats legals ni circumstàncies inhabilitants per al desenvolupament de l’exercici professional.
5.
Que les obres projectades no s’executen en béns sotmesos a un règim de protecció patrimonial cultural-artístic o urbanístic;
no està afectat per un expedient disciplinari, o d’ordre de conservació, o estat de ruïna; i no està emplaçat en Sòl: Urbà no
consolidat (PA, PMU), o en Urbanitzable, Sistemes o No Urbanitzable.
6.
Que disposo d’una assegurança de responsabilitat civil amb cobertura adient pels riscos en què pugui incórrer i que es
derivin del/s esmentat/s exercici/s.
7.
Que per treballs en alçada, disposo del Nomenament d’un treballador habilitat per supervisar el muntatge, ús i desmuntatge
dels elements de seguretat de la manera que determina el RD 1627/1997 de 24 d’octubre i el R.D. 2177/2004, de 12 de
novembre, regulador de disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització dels equips de treball en matèria de
treballs temporals verticals.
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MODEL.2.3. DECLARACIÓ RESPONSABLE EMPRESA.- Comunicació prèvia d’obres Panells solars.

D’ acord amb l’ article 5 de la Llei orgànica de protecció de dades, us informem que les dades personals proporcionades seran tractades amb la deguda seguretat i confidencialitat i s’ inclouran als fitxers de què disposa l’ Ajuntament de
Cabrera de Mar a fi de controlar, gestionar i autoritzar els actes d’ edificació. Ajuntament de Cabrera de Mar, Plaça de l’ Ajuntament nº5, Regidoria d’ Urbanisme .

8.

9.
10.
11.
12.
13.

Que he supervisat si la instal·lació i els seus elements es troben emplaçats en elements comuns d’un edifici o en un conjunt
urbanístic edificatori. I a tal efecte he informat al titular de la comunicació, que en tal cas, caldrà presentar document de
ratificació del projecte de la resta de propietaris.
Que les obres descrites en la documentació tècnica no requereixen projecte tècnic d’edificació o constructiu d’obres, de
conformitat amb el que estableix la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació.
Què d’acord amb el certificat d’instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d’obra, la instal·lació compleix la
normativa aplicable.
Que ha estat comprovat que les obres no estan sotmeses a control preventiu de prevenció i seguretat en matèria d'incendis.
Que la disposició dels panells i els elements auxiliars de la instal·lació, estan dins els gàlibs establerts per la normativa
urbanística, els paràmetres i les condicions indicats en el MODEL 2.1. de la COMUNICACIÓ.
Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d’aquest tràmit, i com a mínim consta de:
• Certificat de solidesa emès per un tècnic competent en edificació, en conformitat que ha supervisat in situ les condicions estructurals de l’element
constructiu de suport de la instal·lació, ha fet anàlisi de càrregues de l’edifici i efectes de vent, amb la instal·lació fotovoltaica i el sistema de suport
o d’ancoratge; i són suficients per garantir l’estabilitat de l’element de suport i els panells.
• Memòria de la instal·lació elèctrica i solar indicant la superfície ocupada, potència pic a instal·lar, producció d’energia i energia auto consumida.
• Plànols d’emplaçament i constructius descriptius en planta i alçat de l’edifici, dels panells, la instal·lació i resta d’elements (inversor, bateries,
proteccions,...). Acotats i grafiant la ubicació, inclinació i orientació respecte als carrers i el resta d’edificis de la finca.
• Justificació gràfica de cabuda dels elements a instal·lar dins els gàlibs permesos per legislació i normativa urbanística d’aplicació.
• Esquema unifilar de la instal·lació i característiques dels dispositius de tall i de protecció adaptats, punts d’utilització i seccions dels conductors.

14. En el cas que la instal·lació d’autoconsum alimenti diversos béns immobles, es tindrà en compte la suma de les potències
contractades per cadascun dels béns immobles.
15. Que les obres que s’executaran no comporten cap ocupació / afectació sobre l’espai d’ús públic i el trànsit; i que en cas
d’ocupar la via pública s’ajusta a un màxim de 4 m2 amb contenidors sobre vorera o zona d’estacionament. Tanmateix, en
cas d’afectar els carrils de circulació o els espaís d’ús públic amb: contenidors superiors als 4 m2, bastida, treballs en volada,
maquinària o mitjans auxiliars de les obres; he elaborat els documents necessaris perquè es pugui obtenir prèviament
L’AUTORITZACIÓ D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
16. Que em comprometo a gestionar els residus produïts mitjançant un gestor de residus autoritzat per l’Agència Catalana de
Residus i a aportar, a la finalització de les obres, el certificat emès pel gestor de residus contractat. Així mateix, em
comprometo a diferenciar els residus d’aparells elèctrics i electrònics de la resta, per tal de complir el Reial Decret 110/2015,
de 20 de febrer.
17. Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la
normativa aplicable.
18. Que em comprometo a mantenir el compliment de les condicions de la comunicació i dels punts anteriors, durant la vigència
d'aquest reconeixement o exercici.

Nom representant, signatura digital o segell empresa.

En / Na :

, amb DNI/NIF:

en representació de l’empresa
Cabrera de Mar,

d

, amb CIF/NIF: :
de

,

