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DECLARACIÓ RESPONSABLE
QUE ÉS, QUE SIGNIFICA, QUINES CONSEQÜENCIES 

COMPORTA I QUE CAL FER

Amb la nova legislació, una gran part de les activitats 
es legalitzen mitjançant la declaració responsable.

Què és:
És la tramitació administrativa que fa el 
titular de l’activitat, que declara -sota 
la seva responsabilitat- que el local i 
l’activitat compleixen tota la normativa 
vigent, que disposa de tota la documen-
tació i que es compromet a mantenir-ne 
el compliment mentre duri l’activitat. Un 
cap entregada la declaració responsa-
ble, ja pot obrir el negoci.

Què significa:
Que el titular admet que l’activitat com-
pleix tota la normativa existent per a 
aquella activitat (seguretat contra in-
cendis, urbanística, instal·lacions, am-
biental, residus, sorolls, etc.) i que té 
la documentació necessària (certificats 
tècnics, estudis, legalitzacions, etc.).



Conseqüències:
En el cas que hi hagi un accident per 
causes atribuïbles a l’activitat, el titular 
n’és el responsable.

Exemples:

• Si el local no té les bigues suficient-
ment protegides contra el foc i hi ha 
un incendi, el titular seria el respon-
sable directe de tots els danys pro-
duïts sobre l’edifici (estruc  turals, 
enfonsament, etc.)

• Si hi ha un accident i no hi ha els mi-
tjans contra incendis o d’evacuació 
suficients, el titular seria responsable 
directe dels danys causats a les per-
sones.

• Si l’activitat no és legalitzable urba-
nísticament, el titular seria responsa-
ble de l’obertura del local.

• Si s’han de fer obres, el titular és res-
ponsable d’executar-les.

Què cal fer:
El titular, encara que no hagi d’aportar 
cap projecte tècnic a l’ajuntament té 
l’obligació de fer revisar per un tècnic 
competent les instal·lacions, el local i 
l’activitat.
El tècnic ha de signar un certificat en 
que justifiqui que es compleixen les 
normatives existents. Si no es té aquest 
certificat el titular corre el risc d’haver 
de pagar amb els seus diners el cost 
dels danys i les multes.

El tècnic ha de ser un enginyer, apa-
rellador o arquitecte competent en la 
matèria , col·legiat que no estigui inha-
bilitat i que tingui una pòlissa de res-
ponsabilitat civil vigent i suficient.

El titular no ha de saber tota la norma-
tiva existent.

Deixa’t assessorar per un expert. Res-
ponsabilitza’t només d’una cosa: que el 
teu negoci funcioni. Deixa que els ex-
perts s’encarre guin dels temes tècnics.

Contracta un 
tècnic competent 
t’estalviaràs 
problemes.


