
 
 Pàgina 1 de 2   

 

 
 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL 

SOL∙LICITUD DE LLICÈNCIA D’OBRES 

 
 
 
 

 
1ª FASE 

 

 

DADES DE L’INTERESSAT 

DNI/NIF/CIF Primer Cognom / Raó Social Segon Cognom Nom 

DADES DEL REPRESENTANT (si correspon) 

S’adjunta DNI del representant S’adjunta document acreditatiu de la representació 
DNI Primer Cognom Segon Cognom Nom 

ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS 
Domicili (C/, Pl. Av.) Núm. Bl. Esc. Pis Pta. Codi Postal

Municipi Província Tel. Correu electrònic

 

DADES DE L’ACTIVITAT 
Nom comercial: Referència cadastral (Aquesta dada serà obligatòria):

Breu descripció de l’activitat: POTÈNCIA INSTALꞏLADA (KW):

Emplaçament: 

 

COMPATIBILITAT URBANÍSTICA (marque el que corresponga) 
 

S’aporta Certificat de Compatibilitat Urbanística FAVORABLE junt amb la instància. 
Va ser solꞏlicitada en data i núm. de registre . 

 

DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
Descripció: 

Data prevista d’inici: PRESSUPOST: 

Termini d’execució: 
 

DADES DEL CONSTRUCTOR DE L’OBRA 
Nom/Raó social: Firma del constructor:

Tel. de contacte: 
Alta IAE: 
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OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA: 

 

NO requereix ocupació de via pública. 

SI requereix ocupació de via pública (colꞏlocació de bastides, contenidors o altres instalꞏlacions necessàries 

per a l’execució de l’obra). En este cas, s’ha de solꞏlicitar expressament l’autorització utilitzant el model 

normalitzat de l’Ajuntament amb una ANTELACIÓ MÍNIMA DE 3 DIES HÀBILS. 
 

 

DADES DEL TÈCNIC TITULAT COMPETENT PROJECTISTA (omplir en cas que el projecte no estiga visat) 
DNI/NIF Primer Cognom Segon Cognom Nom 

TITULACIÓ COLꞏLEGI PROFESSIONAL i Núm. DE COLꞏLEGIAT 

Tel. Correu electrònic

El tècnic que subscriu declara sota la seua responsabilitat que: 
 D'acord  amb  les  atribucions  professionals  de  la  titulació  que  posseïsc,  tinc 

competència per a la redacció i firma del projecte tècnic de l'activitat referenciada. 
 No estic inhabilitat, ni administrativament ni judicialment, per a la redacció i firma 

de tal projecte. 

Firma: 
 
 
 
Alcalalí, _   de _ _de    _ 

 

 

EXPOSA 
 

Solꞏlicita llicència d’obres 
 

 

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA 
 

Imprés acreditatiu del pagament de l’impost d’obres. 
Imprés de liquidació acreditatiu del pagament de la taxa corresponent per a l’obertura de l’activitat. 
Fotocòpia del DNI o CIF de l’empresa. Si és persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució de la societat  i dels 
poders de representació de qui firma la instància. 
Memòria tècnica de l’activitat acompanyada de memòria valorada de les obres o projecte d’obres segons corresponga. 
Estaran subscrits per tècnic competent. 
Descripció  dels  rètols  comercials,  tendals  i  altres  elements  a  instalꞏlar  en  la  façana  (aire  condicionat,  etc), 
s’acompanyarà de plànols descriptius o composició fotogràfica d’aquests elements. També s’indicarà els materials i 
colors a emprar en la façana, quan corresponga. 
Còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada. 
Si es requereix ocupació de la via pública: fotografies numerades de l’estat actual del paviment i de les voreres. 

 

 
 

DATACIÓ I FIRMA 

Firma: 
 
 
 
 

Alcalalí, de de    
_ 

 

Sra. Alcaldessa de l’Excm. Ajuntament d’Alcalalí 
. 


