
DECLARACIÓ RESPONSABLE 
Per a la instal·lació de xarxes i/o infraestructuctures públiques de telecomunicacions (Llei 9/2014, de 9 de maig, 
General de Telecomunicacions) o bé de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (DT 4a. Llei 16/2017, d’1 d’agost, 
del Canvi Climàtic i Real Decret Llei 29/2021, de 21 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit 
energètic per al foment de la mobilitat elèctrica, l’autoconsum i el desplegament d’energies renovables 

PROMOTOR/PROMOTORA: 

Nom i cognoms o raó social: NIF/CIF: 

Adreça: CP Municipi: 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

REPRESENTANT (SI ESCAU, cal adjuntar autorització segons model:  
https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/models_instancia/gen-03.pdf) 

Nom i cognoms o raó social: NIF/CIF: 

Adreça: CP Municipi: 

Telèfon mòbil Correu electrònic 

EMPLAÇAMENT DE L’OBRA O INSTAL·LACIÓ 

Adreça: 

Referència cadastral: (https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S) 

DADES DELS FACULTATIUS 

Tècnic superior. Nom i cognoms Núm. col·legiat Telèfon 

Tècnic grau mig. Nom i cognoms Núm. col·legiat Telèfon 

DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS: 

1.- Instal·lació radioelèctrica utilitzada per la prestació de serveis de 
comunicacions electròniques disponibles per al públic, d’acord amb la llei 
12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del 
comerç i determinats serveis i d’acord a l’article 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 
de maig, General de Telecomunicacions, de conformitat amb el que estableix 
l’article 69 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques 

Pressupost de referència (PR) 

2.- La instal·lació i implantació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics Pressupost de referència (PR) 

https://www.cerdanyola.cat/sites/default/files/fitxers/models_instancia/gen-03.pdf
https://www1.sedecatastro.gob.es/Cartografia/mapa.aspx?buscar=S


DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL I OBLIGATORIA 

 Projecte tècnic justificatiu de la instal·lació firmat per tècnic competent. 

Declaració responsable del tècnic competent, en cas que la documentació tècnica no estigués visada. 

 Certificat de compatibilitat urbanística envers l’activitat si no està inclosa en el PEIR. 

 Certificat final d’execució d’obra o comunicació de la finalització de les obres i de que les mateixes s’han portat 
a terme segons el projecte tècnic o memòria tècnica (segons Disposició final 3ª de la llei 9/2014) un cop 
s’hagi finalitzat l’obra. 
En cas que sigui exigible, autorització administrativa per part d’altres organismes externs d’acord amb l’art. 16 
del decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística, com:  
* Pre-sol.licitud d’AESA (si escau, es pot consultar l’afectació al visor del link adjunt:
https://www.seguridadaerea.gob.es/es/ambitos/servidumbres-aeronauticas/mapa-de-ssaa 
El tràmit de la pre-sol.licitud es pot cursar segons el link adjunt: 
 https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/Presolicitudes/AltaPresolicitud) 
* Autorització ACA (si escau, es pot consultar al visor del link adjunt:
https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html) 

B. - DOCUMENTACIÓ ESSENCIAL SEGONS TIPOLOGIA (Cal aportar-la obligatòriament, aquesta és addicional a 
la “Documentació essencial comuna a totes les actuacions” i especifica per a cada actuació segons:  

B.1 ANTENES 

 Plànol de planejament vigent indicant l’emplaçament objecte de l’actuació. 

 Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació en funció del grau d’intervenció. 

Estudi de Seguretat i Salut, si s’escau. 

  Fulls d’ assumeix de la direcció tècnica de l’obra, si s’escau. 

  Declaració Responsable del tècnic (s’adjunta amb el present formulari o bé cal aportar-la específicament) 

B.2- PUNTS RECÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS 

 Plànol de planejament vigent indicant l’emplaçament objecte de l’actuació. 

 Documentació descriptiva i gràfica de l’actuació en funció del grau d’intervenció. 

Estudi de Seguretat i Salut, si s’escau. 

  Fulls d’ assumeix de la direcció tècnica de l’obra, si s’escau. 

  Declaració Responsable del tècnic (s’adjunta amb el present formulari o bé cal aportar-la específicament) 

DECLACIÓ RESPONSABLE DE L'EQUIP TÈCNIC EN EL CAS D’INFRAESTRUCTURES DE 
TELECOMUNICACIONS 
 

1. Es troba dins de l’àmbit d’implantació admès pel Pla Especial d’Infraestructures de Radiocomunicació (en endavant
PEIR), o disposo del certificat de compatibilitat urbanística.

2. Compleix amb tots els requisits exigibles d’acord amb la normativa vigent, inclòs el PEIR i la Ordenança municipal 
reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació del municipi de Cerdanyola del Vallès.

3. No té impacte en l’ús privatiu o l’ocupació del domini públic, ni s’emplaça en el sòl no urbà.

4. No ocupa una superfície superior a 300m2 ni, amb independència de la superfície que ocupa, no s’emplaça en
espais naturals protegits o tinguin impacte en el patrimoni artístic.

5. Disposa de tota la documentació preceptiva a l’establiment d’acord amb allò que diu al punt documentació,
d’aquesta sol·licitud.

Data i Signatura 

https://sede.seguridadaerea.gob.es/SSAACiudadano/Presolicitudes/AltaPresolicitud
https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html


DECLACIÓ RESPONSABLE DEL TITULAR O DEL SEU REPRESENTANT 

DECLARO, sota la meva responsabilitat, 

1. Que les dades indicades són certes, que compleixo amb tots els requisits exigits en la normativa vigent per accedir
al reconeixement del dret per tal de dur a terme l’actuació urbanística esmentada, que disposo de la documentació
que així ho acredita i que em comprometo a mantenir el seu compliment durant la vigència d’aquest
reconeixement, i que la documentació presentada en suport electrònic coincideix amb la de suport paper.

2. Que estic obligat/ada a comunicar a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès qualsevol variació que pogués produir-
se d’ara endavant i a facilitar tota la informació que em sigui requerida, d’acord amb la normativa vigent.

3. Que autoritzo a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a efectuar la consulta de les dades assenyalades a les
corresponents administracions, per tal de comprovar que es compleixen les condicions requerides per accedir a
l’objecte d’aquesta sol·licitud i per revisar-les fins a l’extinció de la seva vigència.

 Signatura del titular o el seu representant 

NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES (omplir només si es volen rebre notificacions 
municipals electròniques relacionades amb aquesta sol·licitud) 

La persona interessada, si vol rebre en format electrònic les notificacions municipals relacionades amb aquesta sol·licitud, o amb 
l'expedient que se'n pugui derivar de la mateixa, ha de manifestar la seva voluntat omplint les dades que es sol·liciten en aquest 
apartat (telèfon i adreça de correu electrònic) i conèixer i acceptar les condicions legals que això implica.

Les notificacions electròniques de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès es realitzaran mitjançant l'aplicació E-Notum, del 
consorci Administració Oberta de Catalunya, a la qual s'accedeix per l’apartat “Notificacions electròniques” de la Seu Electrònica 
de la web municipal (www.cerdanyola.cat). 

L'aplicació E-Notum enviarà d’ordinari, i només a efectes informatius, un correu electrònic i/o un missatge SMS que informarà 
del dipòsit d'una notificació electrònica. Per poder accedir a la notificació, la persona interessada o qui la representa haurà 
d’anar a l'apartat corresponent de la Seu Electrònica i identificar-se mitjançant algun sistema d’identificació electrònica, que és el 
que li permetrà visualitzar el seu contingut. 

La notificació s'entendrà vàlidament realitzada una vegada dipositada a favor de la persona interessada i s'hagi accedit al seu 
contingut. Tanmateix, la notificació es considerarà rebutjada a tots els efectes si, acreditat el dipòsit, transcorren deu dies 
naturals sense que s'accedeixi al seu contingut, amb independència que s'hagi emès i/o rebut el correu electrònic i/o el missatge 
SMS informatiu esmentat anteriorment. Si la notificació s'entén rebutjada, es considerarà efectuat el tràmit i prosseguirà la 
tramitació del procediment. 

La petició per rebre les notificacions en format electrònic que es fa en aquest apartat només afecta a les notificacions 
relacionades amb aquesta sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. Aquesta petició podrà 
ser revocada en qualsevol moment, però per fer-ho caldrà que la persona interessada presenti una sol·licitud en la qual 
manifesti la seva voluntat de deixar de rebre en format electrònic les notificacions municipals relacionades amb aquesta 
sol·licitud (caldrà especificar el número d'entrada al Registre) o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la 
mateixa i només causarà efectes amb posterioritat a la revocació. 

El consentiment que es dóna en aquesta sol·licitud només és vàlid per a les notificacions de l'Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès i no abasta les notificacions que puguin efectuar altres Administracions públiques, encara que aquestes actuïn per 
delegació de l'Ajuntament en relació a aquesta sol·licitud o amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. 

Si la persona interessada vol rebre a partir d'ara totes les notificacions de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en format 
electrònic, cal que tramiti una sol·licitud específica, el model de la qual, així com el procediment per fer-ho, es troba a l’apartat 
Tràmits de la Seu Electrònica de la web municipal. També pot sol·licitar-se presencialment a l’OAC. 

La persona interessada manifesta haver llegit i entès tota la informació anterior i accepta les condicions exposades, i per això 
facilita les dades següents, que s'utilitzaran per als enviaments d'informació i les notificacions electròniques relacionades amb 
aquesta sol·licitud i amb l’expedient administratiu que se'n pugui derivar de la mateixa. 

Telèfon mòbil:          Correu electrònic: 

 (signatura) 



INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals,  se li informa que les dades facilitades seran 
tractades amb la finalitat de la gestió de la sol·licitud de declaració de responsable. El Responsable del tractament és 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. La base legal pel tractament de les seves dades es fonamenta en el seu 
consentiment manifestat amb la signatura d’aquesta sol·licitud. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, 
limitació, portabilitat mitjançant petició formal acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I, a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès (pl. Francesc Layret, s/n, 08290 Cerdanyola del Vallès) o través de la Seu Electrònica. Per a més informació 
sobre el tractament de dades pot consultar la Política de Privacitat de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès a: https://
www.cerdanyola.cat/proteccio-dades. 

(Signatura) 

Cerdanyola del Vallès , a  de  de 

https://www.cerdanyola.cat/proteccio-dades
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