
Registre d'Entrada. 

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

D.                                                                                                                                                     DNI/CIF: 
Marcar el que 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, vosté pot triar el mitjà per a 
obtindrela, 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 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 l'haja recollida, li serà notificada de manera ORDINÀRIA. Telèfon d'avís: 

    NOTIFICACIÓ ORDINÀRIA: En el seu domicili. 

      

 

DIRECCIÓ A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ:  Municipi:                                                                        Província:     
                                                              

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

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

MARQUE LA/LES  CASELLA/ES D'AUTORITZACIÓ QUE APAREIX/EN 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  quin  òrgan van ser  

     aportats:  Moment:                                                                      Òrgan: 

    

 

Ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que altera la configuració arquitectònica. 
Alteració de l'ús de l'edificació. 
Intervenció total en edificacions catalogades o amb protecció històric  artístic o ambiental o parcials que afecten a   
elements protegits. 

SEGONA OCUPACIÓ O POSTERIORS              Nº exp. llicencia/declaració ocupació anterior: 

- Les declaracions responsables hauran de renovarse transcorreguts 10 anys des de l'obtenció de la primera ocupació,  
   quan concórrega una de les següents circumstàncies:  
                       
                       

Nº exp. llicencia:                                   Data: PRIMERA OCUPACIÓ 
obra de nova planta. 

             Tipus de declaració:   

Ref. Cadastral: 
Emplaçament de l'edifici o habitatge: 
 
 

B) DADES DE L'OCUPACIÓ 

A) DADES DE L'EDIFICACIÓ 

( Decret 12/2021 de 22 de gener del Consell de regulació de la declaració responsable per a la primera ocupació i successives            
   d'habitatges DOGV núm. 9012 de 03022021 ) 

   DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PRIMERA OCUPACIÓ I SUCCESSIVES D'HABITATGES
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   a) Cada vegada que es produïsca la segona o posteriors transmissions de la propietat 
   b) Quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d'aigua de consum humà, gas o electricitat.           
        No es considera nou contracte d'aquests quan el titular canvie de companyia subministradora. 
-  La declaració responsable de segona o posterior ocupació és aplicable per a edificacions existents que manquen de 
    títol habilitant d'ocupació, de conformitat amb la normativa aplicable.  

 
    

 

 

 

                          

C) TIPUS DE SOL·LICITUD / TIPUS  D'EDIFICACIÓ: 

         Habitatge individual (tant si se sol·licita per a un habitatge unifamiliar com un sol habitatge en interior d'un edifici. 
Edifici d'habitatges               (si se sol·licita per a més d'un habitatge, sempre en un mateix edifici). 

D) DECLARACIÓ RESPONSABLE: 
El sotasignat, les dades del qual figuren en l'encapçalament, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
1.- Compleix tots els requisits tècnics i administratius establits en la normativa vigent per a procedir  a l'OCUPACIÓ de 
       la/es habitatge/s objecte de la present declaració. 
2.- Disposa de tota la documentació que així ho acredita. 
3.- Així mateix, declara sota la seua responsabilitat, que són certs i comprovables les dades que consigna en la present 
     declaració i presta el seu consentiment a l'ajuntament davant el qual es presenta per a la seua verificació i comprovació, 
      així com la seua cessió a uns altres que resulten competents en la matèria. 
   4.- Es compromet  a mantindre  el compliment d'aquests  requisits durant el període de temps  inherent a la realització 
         de l'acte objecte de la declaració. 

   5.- Que l'edifici, construcció o habitatge no es troba subjecte a cap procediment de protecció de la legalitat urbanística,   
         de restauració de l'ordenació urbanística vulnerada o d'infracció en matèria d'ordenació del territori i urbanisme. 
         
La inexactitud, falsedat i omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o 
incorpore a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l'administració competent d'aquesta, 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. 
La declaració responsable només es tindrà  per efectuada  des de la   data en què es presente la sol·licitud juntament amb la 
documentació completa en les oficines de registre o a través de la Seu electrònica, habilitant des d'aqueix  moment a l'ús de   
l'immoble, tenint la mateixa una vigència de 10 anys. 
La presentació de la   declaració responsable s'entén  sense perjudici de les   facultats de comprovació, control e inspecció 
posterior que tinguen atribuïdes les administracions públiques i no faculta en cap cas per a exercir actuacions o usos  
contraris a la legislació urbanística i altra normativa vigent. 
 
                                                              
                                                             Sant Joan d'Alacant a,                de                             de 20      
                                                                                                                   Signatura sol·licitant/representant legal. 
 
 
                               
 
 
                                                                              Signatura: 1a ocupació: el Promotor. 
                                                                                                  2a ocupació: el Propietari. 
 
 
E) DOCUMENTS QUE S'HAN D'APORTAR JUNTAMENT AMB LA DECLARACIÓ RESPONSABLE.  

- PRIMERA OCUPACIÓ: (
Justificant de pagament dels tributs municipals.

Per a tots els casos)      

   

     Poders de representació (només quan s'actue en representació d'una altra persona). 
     Fotografies en suport digital, en color i amb indicació de la data, en les quals s'aprecie la situació dels vials que 

           confronten amb la parcel·la, que descriguen completament l'edificació. 

             Acta de recepció de l'obra. 
 
     Certificat final d'obra i d'instal·lacions, concorde a la instal·lació aplicable en matèria d'ordenació de l'edificació, expedit 
     per la direcció facultativa, i visat pels col·legis professionals corresponents, i en el qual declare de manera expressa la  
     conformitat de les obres executades amb el projecte autoritzat pel títol habilitant de les obres corresponents, amb les   
     modificacions aprovades, si escau (annex II del Decret 12/2021 de 22 de gener del Consell de regulació de la declaració  
     responsable per a la primera ocupació i successives d'habitatges DOGV núm. 9012 de (03022021), disponible en seu  
     electrònica i web municipal, en la pròpia tramitació: (/tramitacions/urbanisme)      
 
     Certificat final de les   obres urbanització, en el seu cas  , quan s'hagueren escomés simultàniament amb les d'edificació. 
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      Anterior a 1901                                                      31 desembre de 2020      
De 1901 a 1950                                                       31 desembre de 2021 

      De 1951 a 1971                                                       31 desembre de 2022 
      A partir de 1972                                   31 desembre de l'any següent a l'any en què l'edifici complisca 50 anys 

         
      Llibre de l'Edifici corresponent, quan així vinga exigit per la normativa d'aplicació, en particular, el DECRET 25/2011, de  
      8 de març, del Consell, pel qual s'aprova el llibre de l'edifici per als edificis d'habitatge. Serà aplicable el DECRET 25/2011,   
      per als edificis d'habitatge o allotjament que estiguen regulats pel Decret 151/2009, de 2 d'octubre, del Consell, pel qual es     
      van aprovar les exigències bàsiques de disseny i qualitat en edificis d'habitatge i allotjament i la llicència municipal del  
      qual d'edificació se solꞏlicitara amb posterioritat al 23 de juny de 2011, data d'entrada en vigor del DECRET 25/2011.        
 
F) PRIMERA OCUPACIÓ. DOCUMENTS QUE LA PERSONA PROMOTORA HAURÀ DE TINDRE A la disposició de  
     l'ADMINISTRACIÓ, PER A LA SEUA COMPROVACIÓ PELS TÈCNICS MUNICIPALS. 
 
      Certificat de compliment  de la   normativa de prevenció  i protecció contra incendis dels diferents elements de l'obra,   
      exigits pel Codi Tècnic de la   Edificació, subscrit per la   persona tècnica redactora del projecte i visat pel corresponent  
      Col·legi Professional o còpia del contracte de manteniment dels equips de prevenció i extinció d'incendis.  

      Certificat d'aïllament acústic i documentació justificativa dels mesuraments d'aïllament acústic realitzades, subscrit per  
       les següents persones: constructora, promotora i tècnics directors de l'obra. 

       Certificació d'eficiència energètica de l'edifici de nova construcció (NOMÉS exigible per a edificis amb llicència  
       d'edificació sol·licitada amb posterioritat al 1/11/2007)  

       Document expedit per les companyies i entitats subministradores que acredite la disponibilitat de subministrament 
       definitiu o d'haver abonat els drets d'escomeses generals i que aquests serveis estan en disposició de ser contractats, o  
       qualsevol altre mitjà que permeta deixar constància d'això. 

       Certificat signat per la persona promotora i l'empresa gestora autoritzada acreditatiu del destí final dels residus generats   
       en l'obra.       
       Infraestructures comunes de telecomunicació: butlletí d'instal·lació i protocol de proves i en cas de més de 20 habitatges,  
       certificat signat i visat en el qual ha de constar segell de presentació davant Prefectura Provincial de Telecomunicacions,  
       (en cas d'edificació familiar). 
 
    Advertiment: 

- Si la declaració responsable no reuneix els requisits o  la  documentació  està  incompleta,    es requerirà a la persona 
  declarant per a l'esmena de deficiències o aclariment de la documentació, en el termini de 10 dies. 

      - La formulació del requeriment suspendrà els efectes de la declaració responsable previstos en la normativa, i  
         interromprà els terminis per a l'exercici de les facultats d'inspecció, control i comprovació de l'administració municipal.          
      - La falta d'esmena en el termini atorgat pel requeriment determinarà que es declare desistit del procediment a la persona  
         declarant i l'extinció dels efectes de la declaració responsable.      
  

En cas d'intervenció total en edificacions catalogades o amb protecció historicoartístic o ambiental o parcials que afecten  
elements protegits.     
       Informes preceptius previs, conforme a la normativa d'aplicació o, si escau, certificat administratiu del silenci produït.           
       Per a inserció de l'edifici en la cartografia municipal, contactar amb el Delineant Municipal : 
       delineante.urbanismo@santjoandalacant.es 
 - SEGONA O POSTERIORS OCUPACIONS: 

     
 Justificant del pagament dels tributs municipals. 

      Certificat de la persona facultativa competent que l'edifici, o en el seu cas, la part d'aquest susceptible d'un ús  
       individualitzat, s'ajusta ales condiciones que van suposar l'atorgament del títol habilitant anterior al que se sol·licita.  
       Ha d'incloure juntament amb el certificat, la fitxa corresponent al compliment de de la les condicions d'habitabilitat de  
       l'habitatge segons fitxa 2.1 habitatges anteriors al 23/09/89 o fitxa 2.2  habitatges entre el 23/09/89 i el 6/04/2010 o fitxa 
       2.3  habitatges posteriors al 6/04/2010 de l'Annex II del Decret 12/2021 de 22 de gener del Consell de regulació de la  
       declaració responsable per a la primera ocupació i successives DOGV núm. 9012 de 3022021, disponible en seu  
       electrònica i web municipal, en la pròpia tramitació: (/tramitacions/urbanisme).  
       (El certificat té una validesa màxima de 3 mesos). Haurà d'acreditarse col·legiació, o declaració responsable de la  
         competència del tècnic, segons model.    

       Informe d'avaluació de l'edifici (IEE):    
  

   
  Any construcció edifici                                       Obligació de disposar de IEE 
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- L'ajuntament comunicarà aquesta circumstància a la persona interessada, al Registre de la Propietat i a les companyies    
   subministradores d'aigua de consum humà, energia elèctrica, gas, telefonia i telecomunicacions. 
- La presentació de l'escrit d'esmena de deficiències davant l'ajuntament permetrà que s'alce la suspensió  i la declaració  
   responsable faça efecte, sempre que s'hagen esmenat les deficiències establides en el requeriment, juntament amb la  
   documentació que així ho acredite. 
- L'escrit d'esmena (deficiències tècniques) haurà d'anar acompanyat de certificat signat per la tècnica o el tècnic competent,  
   en el qual es faça constar de manera individual el compliment de cadascuna de les mesures requerides, en els mateixos  
   termes que la declaració inicial. 
- El termini d'esmena podrà ser ampliat conforme al que es preveu en la normativa de procediment administratiu comú. 
 

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 
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