
 

Registre d'Entrada.

   

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 les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixença en la seu electrònica.

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

obtenir-la, d'entre els següents:
    NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA:  Haurà de disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o semblant.  
    Especifique E-Mail:                                                                                                              , on rebrà avís per a accedir a
    santjoandalacant.sedelectronica.es  per a descarregar la seua notificació.      

NOTIFICACIÓ PRESENCIAL:  Si és del seu interès, l'Ajuntament li remetrà avise via telefònica, comunicant  que  

    pot arreplegar  la notificació en les oficines municipals en el termini de tres dies hàbils.  Transcorreguts  els mateixos
     sense que l'haja arreplegat, li serà notificada de forma ORDINÀRIA. Telèfono d'avís:

   
 NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili.

 En qualsevol DELS DOS ÚLTIMS CASOS ANTERIORS, haurà d'emplenar les dades següents:   

 

 
 
    

DIRECCIÓ A EFECTES DE NOTIFICACIÓ:  Municipi:                                                                       Província:  
                                                              

                                       Carrer:                                                            Nº.:                , Pis.:                 Esc.:              C.P.:

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:

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20      

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 

  

    

Signat.

 Art. 28 i 29                                           DECLARACIÓ RESPONSABLE   
 SEGON O SEGÜENTS ACTES D'OCUPACIÓ (habitatges i locals).    

Acompanye la documentació relacionada al dors, exigida en la indicada Ordenança para:
Art. 28 segona ocupació habitatges o locals amb ús.
Art. 29 segona ocupació locals sense ús.

Ref. Cadastral:
Emplaçament de l'habitatge o local:
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Rectángulo
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Línea
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Cuadro de texto
De conformitat amb l'article 214.d) de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i l'Ordenança Municipal Reguladora d'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER A l'EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT, formule DECLARACIÓ RESPONSABLE DE SEGON O SEGÜENTS ACTES D'OCUPACIÓ, manifestant sota la meua responsabilitat, que conec i complisc amb les obligacions i requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement del dret a l'ús de l'habitatge/del local objecte de la present declaració, que dispose de la documentació que així ho acredita, que la pose a la disposició de l'Administració, i que em compromet a mantenir el compliment de les anteriors obligacions durant el període de temps que dure aquest exercici.Així mateix, manifest que les dades consignades en aquest escrit són certs i que tinc coneixement que la inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a la present declaració, o la no presentació de la requerida, determinarà la impossibilitat de l'exercici del dret a l'ocupació de l'habitatge/del local, sense perjudici de les responsabilitats al fet que pertocara i de la meua obligació de restituir la legalitat urbanística alterada.
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g).En caso de Suelo No Urbanizable Común, certificado catastral o identificación catastral de la finca y nota simple registral.   El certificado de compatibilidad urbanística se evacuará mediante informe de la Oficina Técnica Municipal, con traslado al interesado por la Oficina Administrativa de Urbanismo, y será expedido por la Secretaría del Ayuntamiento. En el supuesto de que no se expida en los plazos indicados, el titular podrá presentar la declaración responsable o comunicación previa ante el órgano competente en cada caso, con indicación de la fecha en que solicitó el certificado de compatibilidad urbanística.  La no emisión en plazo no implica que el uso sea compatible con el planeamiento municipal. El certificado de compatibilidad urbanística versará sobre los siguientes aspectos: El planeamiento al que está sujeto la finca, su localización, incluyendo un plano con referencia catastral donde figure la totalidad de la parcela ocupada por la instalación sobre un plano del Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio donde se pretenda ubicar la instalación, así como su grado de urbanización. La clasificación y calificación urbanística del suelo. Los usos urbanísticos admitidos y, en su caso, la existencia de limitaciones de carácter estrictamente urbanístico. Las modificaciones del planeamiento que, en su caso, se estén elaborando y que pudieran afectar a la ubicación de la instalación. Las circunstancias previstas, en su caso, en los instrumentos de planificación urbanística para las instalaciones existentes con anterioridad a la aprobación de los mismos. En el supuesto de que la actividad requiera declaración de interés comunitario, el certificado de compatibilidad urbanística lo señalará expresamente.  

 

 

 

 

 

 

   

    

   

   

    

    

   

     

    

    

   

    

   

  

     

  

    

    

    

    

  

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

DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGON O SEGÜENTS   ACTES D'OCUPACIÓ D'HABITATGES 
     

 

Article 69. Declaració responsable i comunicació. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

La  Declaració  Responsable  de segona  ocupació, s'expedeix per a acreditar que un habitatge o local reuneix les característiques 

 
 

adequades per a l'ús al fet que es destinen; i constitueix requisit necessari per als subministraments d'aigua i d'energia elèctrica.
 

ARTICLE 28 i 29. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A DECLARACIÓ RESPONSABLE SEGONA OCUPACIÓ HABITATGES O LOCALS AMB  

ÚS ASSIGNAT/LOCALS SENSE ÚS.
 

   
Documentació obligatòria:

 

             

 

 
Document acreditatiu de la propietat o de l'arrendament de l'edifici.

 
              

 
Rebut de l'Impost de Béns Immobles de l'exercici anterior o document informatiu sobre compliment d'obligacions fiscals de

 

  

              

 
Justificant del pagament dels tributs aplicables, segons l'Ordenança fiscal vigent.

                 
                 
                  
               

Certificat de facultatiu competent, i acreditació de la seua col·legiació, i que l'edifici, o si escau la part del mateix susceptible 
               d'ús individualitzat, s'ajusta les condicions que van suposar  l'atorgament de la primera o última llicència o declaració 
               responsable d'ocupació o s'ajusta a les condicions exigibles per a l'ús al que es destina (art. 34 llei 3/04 LOFCE)              

 
             Inscripció del Certificat d'Eficiència Energètica de l'immoble en el Registre de Certificació  d'Eficiència Energètica  d'Edificis, per  

              
a edificis de l'àmbit d'aplicació de l'art. 2 RD 235/2013 de 5 d'abril (si es pretén la compravenda o l'arrendament de l'immoble). 

 
 
      

            
     

  
 

 
 
             

 
Si es pretén compravenda o arrendament:  

                

   
 

  
          

     

                         
                        
                           
                          
                      
                       

  
  

                 
    
                          

   

En  el  cas  d'edificis  haurà  d'acompanyar-se  aquesta instància amb un llistat dels habitatges, locals i  soterranis.  Les  fotocòpies  
s'acompanyaran dels originals, per al seu acare.

 

         
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 

 

 
  

f
declaracions d'alteracions cadastrals del ben.

     

Administracions Públiques.
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Cuadro de texto
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.
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CLAUSULA INFORMATIVA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS. En  compliment  de que es disposa en  la  Llei  
Orgànica 3/2018 de 5 de, Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, 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 caso de servicios demandados por usted: el archivo de su 

solicitud. 

 -  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". 

 
                   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 

        SR. ALCALDE – PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE SANT JOAN D’ALACANT  
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