
 
Ajuntament Els Poblets

SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRA 
MENOR

Segell Registre
d’entrada

NÚM. EXP. D’OBRA
NÚM.  EXPEDIENT
VINCULAT:
DADES DE LA PERSONA DECLARANT:      Notificació per:            
paper    mitjans electrònics

Nom: Cogno
ms:

DNI:

Domicili: CP Localitat:

Telèfon: Fax: Correu
electròni
c:

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT:        Notificació per:             
paper               mitjans electrònics

Nom: Cogno
ms:

DNI:

Domicili: CP Localitat:

Telèfon: Fax: Correu
electròni
c:

DADES DE LA LLICÈNCIA QUE SE SOL·LICITA:

Descripció i objecte

Emplaçament i referencia cadastral: 

Pressupost d’EM...: Altres........:

NOM DEL CONSTRUCTOR: 

DNI/NIF/NIE:  

  TFNO. 

Total.........:

DADES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA:
DIRECCIÓ TÈCNIC 1 DIRECCIÓ TÈCNIC 2

Titulació: Titulació:

Nom i 
cognoms:

Nom i cognoms:

DN
I:

Núm. 
col·legiat:

DNI
:

Núm. 
col·legiat:

Telèfon
:

Correu 
electrònic

Telèfon: Correu 
electrònic
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                   EN ELS POBLETS  ,          de/d’                                         de 20

Signatura de la persona sol·licitant/representant

Sr/a. Alcalde/essa President/a de l’Ajuntament dels Poblets

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. 

Així doncs, la persona particular s’hi troba assabentada de la comunicació següent, tan
bon  punt  la  sol·licitud  ha  estat  presentada  en  el  Registre  General  d’Entrada  de
l’Ajuntament:

COMUNICACIÓ A LES PERSONES INTERESSADES:

En  compliment  del  que  disposa  l'art.  21.4  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  li  comuniquem
que el termini establert per a la tramitació d'este expedient és de DOS MESOS i que
el silenci administratiu pot produir efectes positius, en els supòsits que assenyala

l’article 214.2.a, d, h, l  de la Llei 5/2014, llevat que implique infracció de la normativa
urbanística o transferència al sol·licitant o a tercers de facultats relatives al domini
públic o al servici públic. El còmput de l'esmentat termini quedarà suspens en els
casos previstos per l'art. 22 de l'Esmentada Llei, com l'esmena de deficiències o la
petició d'informes preceptius i determinants de la resolució. 

Per a informar-se de l'estat de tramitació de la seua sol·licitud pot dirigir-se al Servici
d'Urbanisme d'este Ajuntament (telèfon) 966474399.

a) Imprés de sol·licitud segons model normalitzat amb la identificació de les obres i
dels agents que intervenen en les mateixes.

b)  Compromís exprés de no disminuir amb les obres les condicions d'habitabilitat
de l'habitatge a reformar.

c) Si les obres suposen modificació de la distribució, s'haurà d'aportar un croquis
acotat de les obres a realitzar tant de l'estat actual com de l'estat reformat, signat
per tècnic competent.

d) Memòria Valorada amb Pressupost detallat per capítols, de l'obra a realitzar.

mailto:ajuntament@elspoblets.es
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i) Justificant de pagament dels tributs i taxes municipals.

f) Document de qualificació empresarial del constructor.

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


