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DECLARACIÓ/DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA MENOR

1. Dades del declarant/Datos del declarante

Nom i cognoms/Nombre y apellidos Document identitat 
Documento identidad 

En representació de/En representación de (nom i cognoms 
o raó social/nombre y apellidos o razón social:
     

Document identitat 
Documento identidad 

Domicili a l’efecte de notificacions
Domicilio al efecto de notificaciones

Municipi/Municipio

Província/Provincia
ALACANT

Telèfon/Tel: Fax Correu electrònic/Correo 
electrónico
 

DADES
CONSTRUC

TOR

Nom CIF/DNI/NIE Domicili: 

Telèfon CP Població 

Notificaciones (en caso de persones físicas):
 -Rebre electrònicament les notificacions (serà necessària firma digital)/Recibir 

electrónicamente las notificacions (será necesaria firma digital) –indiqueu correu 
electrònic per a l’avís:

 -Enviar les notificacions en paper al domicili/enviar las notificacions al domicilio

2. Breu descripció de l’obra a executar/Breve descripción de la obra a ejecutar 

Data prevista inici de les obres/ Fecha prevista de inicio de las obras:  
Duració de les obres/Duración de las obras: 

                       3. Domicili /Domicilio 

Davant  Vè compareix i DECLARA: / ante Usted comparece y DECLARA:
Considerant que l'obra descrita te la consideració d'obra menor subjecta al règim
de declaració  responsable,  d'acord  amb allò  que  s'ha  establit  per l'Ordenança
municipal reguladora del procediment de declaració responsable per a l'execució
d'obres de mera reforma d’edificis construccions o instal·lacions (obres menors), i
assabentat de les advertències i condicions indicades al dors,
DECLARE  SOTA  LA  MEUA  RESPONSABILITAT  que  complisc  tots  els  requisits
exigibles  per a  l'execució  de  l'obra  descrita  i  que  em compromet  a  mantindre  el  seu
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compliment  durant  el  període  de  temps  necessari.  Adjunt  presente  la  documentació
indicada al dors.
Considerando  que  la  obra  descrita  tiene  la  consideración  de  obra  menor  sujeta  al
régimen de declaración responsable, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza
municipal reguladora del procedimiento de declaración responsable para la ejecución de
obras de mera reforma de edificios, construcciones o instalaciones (obras menores), y
enterado de las advertencias y condiciones indicadas al dorso.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo todos los requisitos exigibles
para la ejecución de la obra descrita y que me comprometo a mantener su cumplimiento
durante el período de tiempo necesario. Adjunto presento la documentación indicada al
dorso.

                                        Els Poblets a,   de                 de  20    
              
                                                  SIGNATURA

En compliment d’allò previst en  l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, li informem que les dades arreplegades s’incorporaran i
tractaran en el fitxer de dades de esta Entitat,  que seran conservats durant el temps necessari per a
complir amb la finalitat per a la qual es recapten. La finalitat de l’esmentat fitxer és la inscripció de tot
document d’entrada i eixida en aquesta administració per a la posterior tramitació de l’expedient, en virtut
de les competències que la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i demés
legislació vigent atribueix a les Entitats Locals.  L’òrgan responsable del  fitxer és l’AJUNTAMENT ELS
POBLETS i la persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del
tractament, portabilitat i oposició al seu tractament a que es refereixen els articles 15 a 22 del Reglament
(UE) 2016/679, en Av. En Jaume I nº 7 – 03779 ELS POBLETS (ALACANT), o a l’adreça de correu
electrònic: ajuntament@elspoblets.es. Aquest fitxer està inscrit en l’Agència de Protecció de Dades, entitat
de control a la qual podrà dirigir la reclamació en matèria de protecció de dades. 

En cumplimiento del  art.  11 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos digitales,  le informamos que los datos recogidos se incorporarán
y tratarán en el fichero de datos de esta Entidad, y se conservarán durante el tiempo necesario para
cumplir con la finalidad para la que se recaban. La finalidad de dicho fichero es la inscripción de todo
documento de entrada y salida en esta administración para la posterior tramitación del expediente, en
virtud de las competencias que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
resto de legislación vigente, atribuye a las Entidades Locales. El órgano responsable del fichero es el
AYUNTAMIENTO DE ELS POBLETS y la persona interesada podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión,  limitación del  tratamiento,  portabilidad,  y oposición a su tratamiento a que se
refieren los artículos 15 a 22 del  Reglamento (UE) 2016/679, en Av. En Jaume I  nº 7 – 03779 ELS
POBLETS (ALICANTE), o a la dirección de correo electrónico  ajuntament@elspoblets.es. Este fichero
está inscrito en la Agencia de Protección de Datos, entidad de control a la cual podrá dirigir la reclamación
en materia de protección de datos.

SRA ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DELS POBLETS
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA/DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents/Señalar con una X las casillas

correspondientes)
 Fotocòpia  del  Document  d'Identitat  del  sol·licitant  i  del  representant  legal,  si

escau./Fotocopia del Documento de Identidad del solicitante y del representante
legal, en su caso.

 Fotocòpia  del  poder  de  representació,  quan  s'actue  en  nom  d'altra
persona./Fotocopia del poder de representación, cuando se actúe en nombre de
otra persona.

 Fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del poder de representació
i de la targeta del CIF, quan es tracte de persones jurídiques./Fotocopia de la
escritura de constitución o modificación, del poder de representación y de la
tarjeta del CIF, cuando se trate de personas jurídicas.

 Justificant d'ingrés dels tributs aplicables, segons les ordenances fiscals en vigor./
Justificante de ingreso de los tributos aplicables, según las ordenanzas fiscales
en vigor.

 Memòria  de  l'obra  a  realitzar,  en  la  que  conste  la  descripció  detallada  de  la
mateixa i el termini previst per a la seua execució./Memoria de la obra a realizar,
en la que conste la descripción detallada de la misma y el plazo previsto para su
ejecución.

 Plànols d'emplaçament de l'immoble/Planos de emplazamiento del inmueble
 Pressupost detallat de l'obra signat/Presupuesto detallado de la obra firmado.
 Acta de manifestacions quan les obres menors siguen necessàries per a la cons-

trucció, muntatge, explotació, trasllat o modificació substancial d’instal·lacions
en les quals es desenvolupen activitats sotmeses a llicència o instruments d’inter-
venció municipal d’acord amb la normativa vigent en matèria de prevenció de la
contaminació i qualitat ambiental o d’espectacles públics, activitats recreatives i
establiments  públics/Acta  de  manifestaciones  cuando las  obras  menores  sean
necesarias para la construcción, montaje, explotación, traslado o modificación
sustancial  de instalaciones  en las que se desarrollen actividades sometidas a
licencia o instrumentos de intervención municipal de acuerdo con la normativa
vigente en materia de prevención de la contaminación y calidad ambiental o de
espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos.  

 Altres/Otros

Es prega contactar amb el Departament d’Urbanisme per tal
d’obtindre la liquidació, abans de presentar la sol·licitud.

Se ruega contactar con el Departamento de Urbanismo para
obtener la liquidación, antes de presentar la presente solicitud.


