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DRHEC-01 

 
Declaració Responsable sobre el compliment dels requisits establerts als articles 9, 10.2, 

12.2.l), 12.2.m), 12.2.n), 12.2.o) i 12.2.p) del Decret de Regulació del sistema d’habilitació i de 
funcionament de les entitats col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a la verificació 

i el control urbanístic de les obres 
 

 

 
Nom i Cognoms: Núm. DNI: 
 
en qualitat de: 

Representant legal o apoderat de:  

 
 

 
DECLARA sota la seva responsabilitat  
 

 
Que compleix amb tots els requisits organització i de personal esmentats a l’art. 9 del Decret 
 
Que no està inclòs en cap de les causes d’incompatibilitats esmentades a l’art. 10.2 del Decret 
 
Que compleix amb tots els requisits dels articles 12.2.l), 12.2.m), 12.2.n), 12.2.o) i 12.2.p) del 
Decret 
 
 

 
 
I als efectes oportuns es signa, 
 
A Barcelona, a ___ de __________ de 20__ 
 
 
SIGNATURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La constatació de l’incompliment greu de les obligacions a què estan subjectes les entitats habilitades o llurs tècnics 
faculta l’òrgan competent per a acordar la suspensió o la retirada definitiva de l’habilitació a l’entitat col·laboradora o, si 
escau, al personal tècnic responsable, sens perjudici del règim sancionador establert per la llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i sens perjudici de les responsabilitats 
penals, civils o administratives en que hagi pogut incórrer la persona declarant. 

 

MODEL NORMALITZAT   DRHEC-01-2013v1:El formulari modificat, incomplert o sense signatura no tindrà validesa 
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Article 9. Requisits d’organització i del personal 

1. Les entitats col·laboradores han d’estar estructurades  i gestionades de forma que es garanteixi la seva imparcialitat. 

2. Les entitats col·laboradores han d’estar organitzades  i gestionades de forma que es permeti mantenir la capacitat per a realitzar les 

funcions per a les quals ha estat habilitada. 

3. Les entitats col·laboradores han de definir i documentar les responsabilitats  i l’estructura de l’organització encarregada d’emetre els 

informes. 

4. Les entitats col·laboradores han disposar almenys d’una persona que tingui atribuïda la funció de gerència o direcció tècnica i que 

assumeixi la responsabilitat conforme es duen a terme les funcions habilitades. Aquestes persones han de ser tècnicament competents 

i amb experiència en el funcionament de l’entitat col·laboradora. En el cas que les entitats comptin amb més d’una persona amb 

funcions gerencials o directores de tipus tècnic, cal definir i documentar les responsabilitats específiques de cadascú. 

Les entitats col·laboradores han de tenir una o més persones designades per a assumir la funció de gerència o direcció tècnica en cas 

d’absència del seu titular. 

5. Les entitats col·laboradores han de disposar dels mitjans personals suficients per a la realització de les funcions pròpies de 

l’habilitació amb les competències requerides i la capacitat per emetre judicis professionals per a realitzar les funcions habilitades. 

6. Les entitats col·laboradores han de definir i documentar els requisits de competència del personal que participa en les funcions de 

l’habilitació, amb inclusió dels relatius a la titulació, la formació, el coneixement tècnic, les habilitats i l’experiència. 

7. Les entitats col·laboradores que s’habiliten per les funcions de la modalitat B), a més, han de comptar amb l’acreditació emesa per 

una entitat oficial d’acreditació que garanteixi el compliment dels requisits  establerts en la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 (“Criteris 

generals pel funcionament de diferents tipus d’organismes que realitzen inspecció”). 

8. Les entitats col·laboradores que s’habiliten per a totes dues modalitats han de complir els requisits establerts per a cadascuna 

d’elles. 

9.Els tècnics han de disposar de la titulació professional necessària per a redactar els projectes o la documentació tècnica que és 

objecte de verificació, o per a dirigir les obres objecte de control. Com a mínim, dos dels tècnics han de tenir titulació universitària que 

els habiliti per a la redacció de projectes d’obres majors. 

 

 

Article 10.Incompatibilitats de l’entitat col·laboradora i del seu personal 

2. Les incompatibilitats de les entitats col·laboradores són les següents: 

a) No poden ser projectistes, fabricants, proveïdores, instal·ladores, subministradores, compradores, propietàries, usuàries, 

mantenidores, consultores o directores de les obres a controlar o verificar. 

b) Les entitats col·laboradores no poden compartir infraestructura, instal·lacions, estructura organitzativa, personal, mitjans, equips, 

publicitat o sistemes informàtics amb cap empresa que realitzi alguna activitat de les assenyalades a la lletra a.  

c) Les entitats col·laboradores no poden tenir empreses relacionades o pertànyer a grups de societats en què figurin empreses que es 

dediquen a alguna de les activitats assenyalades a la lletra a. Als efectes d’aquest Decret, s’ha d’estar a la definició de grup de societats 

establerta en l’article 42 del Codi de comerç.  

d) Les entitats col·laboradores no poden exercir les funcions de verificació i control urbanístic de les obres d’empreses en què els seus 

titulars, socis o el seu personal directiu tinguin relació de parentesc fins a segon grau amb els integrants titulars, socis o personal 

directiu de l’entitat col·laboradora.  

 

 

Article 12.  Sol·licitud d’habilitació 

2. La sol·licitud ha d’incorporar els aspectes següents: 

l) Declaració responsable en què consti el compromís de respectar els límits màxims i mínims dels preus que fixa l’Ajuntament.  

m) Declaració responsable en la qual consti que es disposa de pòlissa d’assegurances vigent per cobrir les responsabilitats derivades de 

la seva actuació en la quantia que es preveu. 

n) Declaració responsable en la qual consti que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.  

o) Declaració responsable en què consti que l’entitat es compromet a no exercir les funcions de verificació i control de les obres amb 

empreses relacionades ni a pertànyer a grups empresarials de societats en què figurin empreses que es dediquen a alguna de les 

activitats assenyalades a la lletra a de l’article 10.2. 

p) Declaració responsable en què consti que compleix amb els requisits d’interoperabilitat i intercanvi d’informació establerts per 

l’Ajuntament. 

 


