
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

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  
Marcar el que 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   

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

                  
ORDINÀRIA: En el seu domicili.

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

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

                              DIRECCIÓ A L'EFECTE 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 

  
          

     

 ART. 32       DECLARACIÓ RESPONSABLE O LLICÈNCIA OBRES DE MERA REFORMA O MANTENIMENT

Registre d'Entrada: 

 

 

 
 
 
            

 
             
             
             
 
            

          

Abans de signar, llija 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/ES CASELLA/ES D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/N A CONTINUACIÓ:           
 

                                            
Autoritze el tractament de les dades personals continguts en el present document.  

         
                                            Autoritze a obtindre de la resta d'Administracions Públiques els documents elaborats per elles que resulten necessaris per a 
                                            resoldre el present procediment.            
                                            Autoritze a obtindre 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 què              
                                            òrgan van ser aportats: Moment:                                                                 Òrgan:

                   

 

               
 
  

  

 

en  les oficines municipals de representant i representat/a, o compareixena en la seu electr¸nica.  

                                       

 

obtindre-la, d'entre els següents:

                     - Sense alteració estructural -

DADES DE L'OBRA (marcar el que procedisca)                       MERA REFORMA                      MANTENIMENT
Termini d'execució : mesos:                  dies:                            Data inici:                                    Data finalització:
Emplaçament:
Descripció de les obres: 

Ref. Cadastral: 
Pressupost d'execució material (sense IVA): 

                  DECLARACIÓ RESPONSABLE O SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA:

Aquest tipus d'obres, amb caràcter general, estan subjectes a declaració responsable. No obstant això, quan requerisquen instal·lació de 

                               
de bastides en via pública, o les obres es realitzen  en terrenys de domini  públic, haurà d'obtindre's prèvia llicència urbanística de 
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Cuadro de texto
l'Ajuntament. Marcar amb una X el que corresponga:        Formule DECLARACIÓ RESPONSABLE per a les obres descrites (obres de mera reforma que NO suposen alteració estructural de l'edifici ni afecten elements catalogats ni obres de manteniment que requerisquen col·locació de bastimentada en la via púbica) per  la qual manifest, sota la meua responsabilitat, que conec i complisc amb les obligacions i els requisits establits en la normativa vigent per a accedir al reconeixement del dret a realitzar l'obra objecte de la   present declaració, dispose de la documentació que així ho acredita, la posaré a la disposició de l'Administració  quan em siga requerida, i em compromet a mantindre 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 acompanye o incorpore a la present declaració, o la no presentació de la requerida, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o realitzar els actes corresponents, sense perjudici de les responsabilitats al fet que pertocara i de la meua obligació de restituir la legalitat urbanística alterada.
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Cuadro de texto
Sol·licite LLICÈNCIA URBANÍSTICA per a les obres descrites que requereixen la instal·lació de bastides en  via pública, i altres supòsits subjectes a prèvia llicència. 
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DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA: 

  
   
 

" 

DIRECCIÓ TÈCNICA                                                                                           CONSTRUCTOR

Titulació:

Nom i cognoms:

DNI:                                       Núm. Col·legiat:

Telèfon:                             Email: 

 Nom:

Cognoms:

DNI: Telèfon:
Email:

Signatura de la Direcció Tècnica:                                                      Signatura del Constructor:

Sant Joan d’Alacant,                     de                             de 20  
 Signatura del sol·licitant/representant 

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 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A OBRES DE MERA REFORMA O MANTENIMENT 
  
DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA: (en tots els supòsits:)

 Descripció detallada de l'obra en la qual conste el compromís exprés de no disminuir les condicions d'habitabilitat, inclosos 

 –si escau per a la seua millor descripció- plans de l'estat actual i del modificat.    

                            
  Justificant del pagament dels tributs municipals corresponents.             
 Pressupost detallat i agrupat per partides.     

Documentació complementària, si ho precisa el tipus d'obra o situació cadastral: 
Cas de no estar donat d'alta l'immoble o no correspondre's model 902 de l'Alta i/o alteració cadastral del bé objecte de 

   l'obra.. 

   Estudi de Gestió de Residus, en el seu cas. 
   En el seu cas, permisos / autoritzacions d'altres administracions afectades: Carreteres, Confederació Hidrogràfica, etc.

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'HABITABILITAT DE L'EDIFICI O OBRES EN L'EXTERIOR: 

     A més acompanye els següents documents per tractar-se d'obres que indique a continuació (assenyalar el que procedisca):

Condicionament a l'interior de l'edifici que té com a objecte modificar les condicions d'habitabilitat d'un edifici o de part
 d'ell, mitjançant la substitució o ampliació d'instal·lacions o la redistribució del seu espai interior, mantenint les seues 
 característiques morfològiques.  

    
          Obres puntuals en l'exterior de l'edifici, conservant la seua volumetria i morfologia i sense que minve les condicions  
           d'habitabilitat o seguretat en l'edifici o les seues instal·lacions.

Per a edificis o establiments amb activitat o en els quals es projecte exercir una activitat, no podran començar les 
obres fins a l'obtenció d'autorització municipal per a l'activitat o modificació de l'existent, llevat que s'acompanye
el compromís que s'indica al dors "documente d'inversió".

DE L'EDIFICI:

Rebut IBI
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Documentació obligatòria:

Fotografies que descriguen completament l'edificació existent.

Memòria tècnica redactada i signada per tècnic competent que inclourà el pressupost de les obres amb la descripció 
detallada de les mateixes en la qual conste el compromís exprés de no disminuir les condicions d'habitabilitat. 

 
         Acceptació de la direcció facultativa per tècnic col·legiat (certificació acreditativa de la seua col·legiació).

Documentació complementària si ho precisa el tipus d'obra:  

Quan afecte la distribució interior, tant en elements comuns com privatius, pla de l'estat actual i l'estat reformat.   
   

ÚNICAMENT PER A OBRES EN EDIFICIS AMB ACTIVITAT O EN ELS QUALS ES PROJECTE    

                
EXERCIR UNA ACTIVITAT:  

Quan l'edifici o establiment estiga destinat -o es pretenga destinar- a una activitat, es precisa prèvia autorització per a l'activitat o 
modificació de l'existent. 
Per a la obtenció d'autorització urbanística (obres) amb caràcter previ i independent d'aquesta autorització, s'haurà d'acompanyar

          el "document d'inversió".   
          Amb aquesta finalitat, acompanye els següents documents (assenyale el que procedisca): 
 
                "Document d'inversió" (model en web/seu electrònica municipal), signat davant fedatari públic. 
 
                Formulari "document d'inversió" emplenat, per a la seua formalització davant el Secretari de l'Ajuntament,  i còpia dels 
 
                següents documents, els originals dels quals aportaré per a la compareixença:
 

- Identificació (DNI) i poders (escriptura o acreditació suficient de la representació) de la persona signant del 
                             document d'inversió.   
 
                           - Document que acredite la disponibilitat civil de l'immoble en qüestió  (escriptura de propietat o - si escau -  
 
                             document on conste l'autorització  suficient expedida pel seu titular per a efectuar les obres en els termes continguts  
 
                             

en l'acta de renúncia). 

ÚNICAMENT PER A INSTAL·LACIÓ DE BASTIDES, GRUES O MUNTACÀRREGUES O TREBALLS A  

           
 ALTURA:

Si per a executar les obres es requereix instal·lar bastida, grua o muntacàrregues, - ja siga declaració responsable o llicència - 
haurà d'acompanyar-se a més els següents documents: 

 
          a) EN TOTS ELS SUPÒSITS ha d'aportar-se els següents documents: 
                   Memòria tècnica descriptiva de les característiques tècniques de la instal·lació, amb indicació expressa del temps previst 
                    d'ocupació (Ha d'acreditar-se el compliment de la normativa específica en cada cas i del que es disposa en el RD 1627/97 o  
                    norma que ho substituïsca). 
                    

Plans de situació i emplaçament, que inclourà en el seu àmbit l'entorn immediat, i on vindran descrites les mesures de 

                    seguretat a adoptar, incloses les de seguretat viària, així com el compliment de les normes d'accessibilitat en el mig urbà. 
                      
                    Plans de planta, alçat i secció de la instal·lació.
                    Pressupost de la instal·lació. 
                    Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (per a projecte tècnic) o Declaració de riscos (per a memòria tècnica). 
                    Acceptació de la direcció facultativa per tècnic col·legiat (certificació acreditativa de la seua col·legiació). 
                    Còpies de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil de la instal·lació i del rebut de pagament, justificatiu que es 
                     troba en vigor.                     
 
          b) SI TOTS AQUESTS DOCUMENTS S'HAGUEREN APORTAT EN SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ PER A L'OBRA:

Declaració responsable o sol·licitud de llicència per a obres RE Nº                                  de data                                                           

          c) SI  S'OCUPA  VIA PÚBLICA:

Únicament si la instal·lació és en via pública, còpia de "Sol·licitud d'ocupació via pública per obres amb /sense cort de carrer"
(formulari web municipal) presentada a l'Ajuntament (per ocupació de tots els elements amb els quals es pretenga ocupar la 
via pública: grua, muntacàrregues, bastida, contenidor, clos, visera protecció vianants, carrega-descàrrega........) 

Document d'Inversió signat electrònicament.
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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. 

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 

mailto:infosede@santjoandalacant.es
https://santjoandalacant.sedelectronica.es/
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=C/+Jorge+Juan,+6.+28001+-+Madrid&entry=gmail&source=g
http://www.agdp.es/
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