
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  

 

    Firmado. 

 
 

 

SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT   
                   Sant Joan d’Alacant – CP. 03550 – Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1. Tel. 965 65 32 45.  Oficines  Generals:
                   Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

D.       DNI / CIF  
Marque segons procedisca: 

         Actuant en nom propi.                 

          
Actuant en representació de                                                                                                        DNI/CIF

 En cas d'actuar com a representant, haurà d'acreditar tal condició, mitjançant document original, o compareixença personal en   

RESPOSTA MUNICIPAL A LA SEUA SOL·LICITUD: Quan la resposta municipal estiga preparada, vostè pot triar el mitjà per   
                  

NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.

                   NOTIFICACIÓ PRESENCIAL: Si és del seu interès, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant li que pot  recollir        
 
                     la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils. Transcorreguts els mateixos sense que l'haja rrecollit,         
 
                       li serà notificada de forma ORDINÀRIA. Telèfon d'avís: 
 

                       En qualsevol dels dos casos anteriors, haurà d'omplir les següents dades:  
 

                              DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:   Municipi:                                                              Província:   
 
                                Carrer,                                                                                             Num.                      , Pis                ,Esc  .                 , C.P.           
 
                                           NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:  Haurà de disposar d'un certificat electrònic -DNI electrònic o semblant - i serà notificat
 
                                             exclusivament per aquest canal. Especifique E-Mail 

  
          

     

Registre d'Entrada:

 

 

 
     
 
                 
             
             
             
             
 
     

         

Abans de signar, llegeixi la informació sobre protecció de dades personals continguda en la pàgina "CLAUSULA INFORMATIVA
SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS".  SI  ESTÀ  CONFORME  AMB  EL  TRACTAMENT  DE  LES  SEUES DADES

                                    PERSONALS, MARQUE LA/S CASELLA/S D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N A CONTINUACIÓ:       
                                            Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.          
                                            Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a 
                                            resoldre el present procediment.          
                                            Autoritze a obtenir de la resta d'Administracions Públiques els documents aportats per mi amb anterioritat i que resulten        
                                            necessaris per a resoldre el present procediment. En el present cas, és necessari que indique en quin moment i davant quin            
                                            òrgan van ser aportats:  Moment:                                                                 Òrgan:

                   

EXPOSA: 

               
 
    

     

 

les oficines municipals de representant i representat/da, o compareixena en la seu electr¸nica o (a partir d'octubre de 2018)  

                                       

mitjanant inscripci· en el Registre Electr¸nic d'Apoderaments.

a obtenir-la, d'entre els següents:

ART. 26             DECLARACIÓ RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIÓ OBRES DE  
                                NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ.

De conformitat amb l'article 214.d) de la Llei 5/2014 d'Ordenaci· del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i els  
articles 25 i 26 de l'Ordenana Municipal Reguladora D'AUTORITZACIONS URBANĉSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER 
 A  L'EXERCICI   DE   QUALSEVOL   TIPUS   D'ACTIVITAT,  havent  obtingut   llic¯ncia  d'obra  amb  el  nombre  d'expedient  
                            formule  DECLARACIč  RESPONSABLE DE PRIMERA OCUPACIč,  manifestant sota la meua responsabilitat 

                                   el seg¿ent: 
                                   - Les  obres  es troben acabades  de conformitat amb el projecte autoritzat i s'ha donat compliment a les   condicions imposades per la 
                                      llic¯ncia. 
                                   - Conec i complisc les obligacions i requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement del dret a l'¼s de l'habitatge
                                      /del  local  objecte  de  la  present  declaraci·,  dispose  de la  documentaci·  que  aix²  ho  acredita,  exigida en l'art. 26 de l'Ordenana 
                                     d'Autoritzacions  urban²stiques,  que  la  pose  a  la  disposici· de  l'Administraci·,  i em  compromet  a  mantenir el compliment de les 
                                     anteriors obligacions durant el per²ode de temps que dure aquest exercici. 
                                    - Les  dades  consignades  en  aquest escrit s·n certs i tinc  coneixement que la inexactitud,  falsedat o omissi· de car¨cter essencial, de 
                                      qualsevol  dada,  manifestaci·  o  document que  s'acompanye o incorpore a la present declaraci·, o la  no presentaci· de la requerida, 
                                      determinar¨ la impossibilitat de l'exercici del dret a l'ocupaci· de l'habitatge/del local, sense perjudici de les responsabilitats al fet que 
                                      pertocara i de la meua obligaci· de restituir la legalitat urban²stica alterada.

Ref. Cadastral:

NÜ de l'expedient de llic¯ncia d'obres:
Edificis use habitatges; Nombre d'habitatges:
REdificis altres usos: superf²cie                    m2.:

Emplaament de l'edificaci·:
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Article 69. Declaració responsable i comunicació. Llei 39/2015, d'1 

d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

 
1. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per declaració responsable el 
document subscrit per un interessat en el qual aquest manifesta, sota la 

seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la 
normativa vigent per a obtenir el reconeixement d'un dret o facultat o per al 

seu exercici, que disposa de la documentació que així ho acredita, que la 
posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, i que es 
compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el 

període de temps inherent a aquest reconeixement o exercici. 
Els requisits als quals es refereix el paràgraf anterior hauran d'estar 

arreplegats de manera expressa, clara i precisa en la corresponent 
declaració responsable. Les Administracions podran requerir en qualsevol 
moment que s'aporte la documentació que acredite el compliment dels 

esmentats requisits i l'interessat haurà d'aportar-la. 
2. A l'efecte d'aquesta Llei, s'entendrà per comunicació aquell document 

mitjançant el qual els interessats posen en coneixement de l'Administració 
Pública competent les seues dades identificatives o qualsevol altra dada 

rellevant per a l'inici d'una activitat o l'exercici d'un dret. 
3. Les declaracions responsables i les comunicacions permetran, el 
reconeixement o exercici d'un dret o bé l'inici d'una activitat, des del dia de 

la seua presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control 
i inspecció que tinguen atribuïdes les Administracions Públiques. 

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, la comunicació podrà 
presentar-se dins d'un termini posterior a l'inici de l'activitat quan la 
legislació corresponent ho preveja expressament. 

4. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol 
dada o informació que s'incorpore a una declaració responsable o a una 

comunicació, o la no presentació davant l'Administració competent de la 
declaració responsable, la documentació que siga si escau requerida per a 
acreditar el compliment del declarat, o la comunicació, 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. 
Així mateix, la resolució de l'Administració Pública que declare tals 
circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la 

situació jurídica al moment previ al reconeixement o a l'exercici del dret o a 
l'inici de l'activitat corresponent, així com la impossibilitat d'instar un nou 

procediment amb el mateix objecte durant un període de temps determinat 
per la llei, tot açò conforme als termes establits en les normes sectorials 
d'aplicació. 

5. Les Administracions Públiques tindran permanentment publicats i 
actualitzats models de declaració responsable i de comunicació, fàcilment 

accessibles als interessats. 
6. Únicament serà exigible, bé una declaració responsable, bé una 
comunicació per a iniciar una mateixa activitat o obtenir el reconeixement 

d'un mateix dret o facultat per al seu exercici, sense que siga possible 
l'exigència d'ambdues acumulativament. 

 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PRIMERA OCUPACIÓ OBRES DE NOVA PLANTA, AMPLIACIÓ, REFORMA O REHABILITACIÓ  



 

 

 

 

ORDENANÇA D'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER A 
L'EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT:

ART. 26 DECLARACIč RESPONSABLE PRIMERA OCUPACIč OBRES DE NOVA PLANTA I AMPLIACIč,   

 

En les construccions de nova planta i en les existents sobre les quals s'hagen efectuat recentment obres 
d'ampliació, reforma o rehabilitació que alteren la seua configuració arquitectònica o estructural, l'objecte de
la declaració  responsable de primera ocupació és comprovar l'adequació de l'obra executada al projecte per 
al qual va ser atorgada la llicència d'edificació. 

 

Acompanye la següent documentació: 

          Declaració responsable segons model normalitzat (formulari art.26). 

 Justificant de pagament dels tributs municipals.  

 Documentació acreditativa de la propietat o ocupació de l'immoble (escriptura de propietat o contracte 
compravenda, d'arrendament, escriptura de declaració d'obra nova en construcció, etc.). 

 Còpia del document necessari per a procedir a l'alteració cadastral degudament presentat i registrat davant 
els organismes competents. 

  Documentació fotogràfica consistents en fotografies de la parcel·la en les quals s'aprecie la situació en què es 
 troben els vials que limiten amb ella, així com les façanes dels edificis confrontants, si n'hi ha, i fotografies que 
 descriguen completament l'edificació acabada, incloses les cobertes. 

  Documents expedits per les companyies subministradores acreditatiu d'haver abonat els drets de les escomeses 
 generals i trobar-se en condicions de contractar el subministrament. 

          Auditoria acústica, emesa per organisme acreditat, justificativa que el disseny, els materials emprats i 

  Certificat final d'obra, subscrit per la Direcció facultativa, visat (Títol III Decret 1-2015 9 gener del Consell,  
 Reglamente Gestió de Qualitat en Obres d'Edificació). 

 

  Acta de recepció de l'obra, als efectes previstos en l'art. 34.1 de la LOFCE, subscrita pel promotor, el constructor 

 
En cas d'existència d'aparells elevadors, certificat de la posada en funcionament i el seu rendiment supervisat  
per la Conselleria d'Indústria.  

        Si la parcel·la i/o immoble manca/n de connexió a la xarxa de clavegueram, certificat del director de l'obra   
relatiu al sistema de depuració d'aigües residuals, amb esment exprés del seu correcte funcionament,

      tractament i abocat adjuntant-se la corresponent autorització de  l'Organisme de Cuenca.  

 
 
Inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica del Projecte i de l'Edifici Acabat en el Registre de Certificació 

 d'Eficiència Energètica d'Edificis.

           
Llibre de l'Edifici en format digital.

 
 
Certificat acreditatiu de la destinació final dels residus generats en l'obra. 

  
                       Per a garatge comunitaris, certificat tècnic del correcte funcionament de les instal·lacions i mesures 

  
           
           
  

 

REFORMA O REHABILITACIč:

Documentació obligatòria:

  
Inserció de l'edifici en la cartografia municipal, seguint les instruccions dels Serveis Tècnics Municipals,

 adequades a cada supòsit concret:

          
(contactar amb el Delineant municipal: obrapublica.urbanismo@santjoandalacant.es) 

 Documentaci· complement¨ria, si ho precisa el tipus d'obra:  

  
                        

En cas d'edificació i urbanització simultànies certificat final d'obres d'urbanització i, si escau, còpia de l'Acta  

        
Butlletí d'instal·lació de telecomunicacions segellat per la prefectura d'Inspecció corresponent, o si escau,  
certificat final d'obra de telecomunicacions quan escaigui, d'acord amb el Reial decret 346/2011, d'11 de  

       març, pel qual s'aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
       l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions. No serà necessari per a  habitatges    

 

          l'execució de l'obra s'ajusten a la legislació vigent en matèria de condicions acústiques en edificació.  

          
i la direcció facultativa.

  

  
                       de recepció de les obres d'urbanització, subscrita per la direcció facultativa i els serveis tècnics municipals.     
                       

 
 

  
                       

unifamiliars.
 

  
                       correctores.
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Observacions: 

 

1.- De forma simultània es formularà sol·licitud, en instància independent, de  CANCEL·LACIÓ DE GARANTIES  

      constituïdes per a respondre de possibles danys a la infraestructura viària.  

2.- En cas d'existir modificacions, s'adjuntarà Projecte final d'obra que descriga l'obra executada, incorporant  

      totes les modificacions realitzades al llarg del procés d'execució, prèviament autoritzades o no, i incloent 

      ressenya de les activitats de supervisió i control realitzats.
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En compliment del que es disposa en el 

Reglament Europeu 2016/679 de 27 d'abril, sobre protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem, en relació 

amb el tractament de les dades personals que ens facilita en aquest document, el següent:  

a) FITXERS I EL SEU RESPONSABLE: Les dades personals citades seran integrats en fitxers de 

titularitat municipal el responsable de la qual és l'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D'ALACANT 

(CIF: P0311900I). Domicili: Plaza d'Espanya, 1 . CP 03550. Tel: 96 565 32 45. 

b) DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: [per designar] Contacte: Ajuntament de Sant Joan 

(apartat anterior). Correu electrònic: infosede@santjoandalacant.es.  

c) NECESSITAT: Les dades abans citades són necessaris per a l'adequat manteniment, 

desenvolupament, compliment i control de la prestació dels serveis que vostè demanda o que les 

lleis estableixen de prestació municipal obligatòria. Açò pot implicar el deure municipal de 

complir amb determinades obligacions legals (exemple: comunicar les seues dades personals a 

les Administracions públiques competents). La legitimació general de l'Ajuntament per a 

l'obtenció de les seues dades personals està continguda en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

Reguladora del Procediment Administratiu Comú. No facilitar les dades personals sol·licitades 

en el present document podrà implicar el requeriment municipal perquè esmene tal situació. La 

falta d'esmena podrà implicar:

-  En cas de serveis demandats per vostè: l'arxiu de la seua sol·licitud. 
-  En cas de serveis de prestació obligatòria: l'actuació municipal subsidiària per a l'obtenció de 

la informació. 

d) CONSENTIMENT: Pot revocar el seu consentiment al tractament de les seues dades 

personals en qualsevol moment, notificant-ho per escrit a l'Ajuntament. Excepció: quan aquest 

tractament siga necessari per exigències de les normes aplicables al servei sol·licitat o est siga de 

prestació obligatòria. 

e) CONSERVACIÓ: Les dades personals que ens proporciona es conservaran durant el termini 

de vigència de la relació derivada del servei sol·licitat o de prestació obligatòria, així com per al 

compliment de les obligacions legals que deriven del mateix. 
 

f) DRETS: En qualsevol moment pot sol·licitar-nos l'accés a les seues dades personals, la seua 

rectificació o supressió, oposar-se al seu tractament o sol·licitar la limitació del mateix, així com 

exercir el seu dret a la portabilitat de les dades personals. Per a l'exercici de dites dretes, haurà 

d'enviar sol·licitud escrita dirigida a l'Ajuntament (Plaça d'Espanya 1. 03550 - Sant Joan 

d'Alacant; Seu Electrònica: https://santjoandalacant.sedelectronica.es). Té així mateix dret a 

presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 

28001 - Madrid;  Seu Electrònica: www.agdp.es). 
 

g) ALTRES QÜESTIONS: No es preveu l'existència de decisions automatitzades o elaboració de 

perfils com a conseqüència de les dades personals facilitades ni la seua transferència a tercers 

països". 
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