
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  

 
 

 

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, haur¨ d'acreditar tal condici·, mitjanant document original, o compareixena 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 recollit,        
 
                        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 ELECTRÓNICA:  Haurà de disposar d'un certificat electrònic -DNI electrònic o semblant - i serà notificat
 
                                             exclusivament per aquest canal. Especifique E-Mail 

  
          

     

 ART. 47   SOLĿLICITUD DE LLICĈNCIA MUNICIPAL D'OBRES D'URBANITZACIč I COMUNICACIč  

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 

                                    PERSONALE, 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:

                   

    

               
 
     

 

 

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:

         INICI  D'OBRES
   

DADES DE LA LLICÈNCIA QUE SE SOL·LICITA I COMUNICACIÓ INICIE OBRES: 
De  conformitat  amb  l'Art. 47  de  l'ORDENANÇA  D'AUTORITZACIONS  URBANÍSTIQUES  I 

                               D'AUTORITZACIONS DE QUALSEVOL  TIPUS D'ACTIVITAT ( indicar el que procedisca ).
                                             SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA OBRES URBANITZACIÓ: Descripció actuació:

COMUNICACIÓ PRÈVIA a l'INICI D'OBRES D'URBANITZACIÓ: Una vegada atorgada la llicència i amb 

                             

        caràcter previ i  necessari a l'inici de les obres, COMUNIQUE l'INICI de les mateixes.

APORTE LA DOCUMENTACIÓ indicada en el revers d'aquesta comunicació.

Ordenança Urbanística reguladora:      D'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS 

                                                                                                             PER  A L'EXERCICI DE QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT.

Presupost d'E.M.: 

  DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 

  DIRECCIÓ TÈCNICA 1:                                                                                  DIRECCIÓ TÈCNIC 2: 

Titulació:                                                                                            Titulació:

Nom i cognoms:                                                                               Nom i cognoms:

D.N.I.:                              Nº Col·legiat:                                        D.N.I.:                              Nº Col·legiat: 

Telèfon:                         Email:                                                        Telèfon:                         Email: 

NÜ EXPEDIENT OBRA:                                                            DATA CONCESSIč LLICENCIA:
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ORDENANÇA D'AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D'AUTORITZACIONS PER A L'EXERCICI DE
QUALSEVOL TIPUS D'ACTIVITAT  

 

Article 47. Llicència per a obres d'urbanització.  
 Fase1

Acompanye la següent documentació per a SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES D'URBANITZACIÓ: 

Projecte tècnic en suport informàtic amb el contingut mínim de Projecte d'Urbanització determinat en l'article  175 LOTUP.

 Plànol d'alineacions oficials.

  Justificant de pagament dels tributs municipals.

  Document de Tècnic/s Director/és acceptant la direcció facultativa de les obres.

 Cuan siga  precisa  la  cessió  de  sòl  destinat  a  viari  públic  es  presentarà Escriptura Pública formalitzant la cessió lliure i gratuïta a 
 l'Ajuntament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaça de l’Església, 2. Tel. 966 01 31 00. CIF P-0311900-E 

 
  Declaració responsable de la direcció facultativa per a projectes i adreces d'obra quan els documents no requerisquen de visat.

 Fase2

Acompanye la següent documentació i formule COMUNICACIÓ PRÈVIA (art. 69. Lley 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment comú de les

     Administracions Públiques) una vegada atorgada llicència d'obres d'urbanització i AMB CARÀCTER PREVI i necessari a l'inici de les obres:  

 Justificant de pagament de la liquidació provisional de l'ICIO, si escau, sense perjudici de l'oportuna comprovació i liquidació  definitiva 
            quan escaigui una vegada finalitzades les obres. 

DƻŎǳƳŜƴǘ ŘŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀŎƛƽ ŜƳǇǊŜǎŀǊƛŀƭ ŘŜƭ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƻǊΦ

CƼǇƛŀ Ŝƴ ǇŀǇŜǊ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŁǊƛŀ !п ŘŜƭ ŎŀǊǘŜƭƭ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǳ ǉǳŜ ƘŀǳǊŁ ŘϥŜǎǘŀǊ ŜȄǇƻǎŀǘ Ŝƴ ƭϥƻōǊŀΣ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀƭ ƳƻŘŜƭ ƴƻǊƳŀƭƛǘȊŀǘΦ

 Justificant ŘŜ Ŧƛŀƴœŀ ǉǳŜ ƎŀǊŀƴǘƛǎŎŀ ƭŀ ǊŜǇƻǎƛŎƛƽ ŘŜ ƭŜǎ ƻōǊŜǎ ŘϥǳǊōŀƴƛǘȊŀŎƛƽ ǉǳŜ ǇǳƎǳŜƴ ǾŜǳǊŜϥǎ ŀŦŜŎǘŀŘŜǎ ǇŜǊ ƭŜǎ ƻōǊŜǎΣ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŀǘ 

             ŀƳō Ŝƭ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘ ǇŜƭǎ {ŜǊǾŜƛǎ ¢ŝŎƴƛŎǎ aǳƴƛŎƛǇŀƭǎΦ

   (En cas ŘϥƻŎǳǇŀǊ Ǿƛŀ ǇǵōƭƛŎŀ ŀƳō ƳŜǊŎŀŘŜǊƛŜǎΣ ƳŀǘŜǊƛŀƭǎ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎŎƛƽΣ ŜƴŘŜǊǊƻŎǎΣ ōŀǎǘƛŘŜǎ ƻ ƛƴǎǘŀƭϊƭŀŎƛƻƴǎ ŀƴŁƭƻƎǳŜǎΣ ƘŀǳǊŁ ŘŜ ǎƻƭϊƭƛŎƛǘŀǊ  
     lƭƛŎŝƴŎƛŀ ŘϥƻŎǳǇŀŎƛƽ ŘŜ Ǿƛŀ ǇǵōƭƛŎŀύΦ 

 

   
 
  
    

 
 
  

     
 
   
   

       
   
   
     
        
  
    

        
    

Article 69. Declaració responsable y comunicació. Lley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

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: 
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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 del que es disposa en la
Llei  Orgànica  3/2018  de 5 de desembre, 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: P0311900E). 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. C.P. 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". 

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 
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