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ORDENANÇA REGULADORA DE LA SOL·LICITUD I CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D'OBRES 

A TRAVÉS DEL RÈGIM DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

Article 1. Objecte. 

 

La present ordenança té com a objecte regular el procediment que s'ha de seguir 

en Règim de Declaració Responsable, per a poder procedir a l'execució d'obres 

de reforma d'edificis, construccions o instal·lacions. 

 

Article 2. Obres subjectes a règim de declaració responsable. 

 

Es regiran per la present Ordenança totes les obres contingudes en l'art. 214 de la 

Llei 5/2014 de la Generalitat Valenciana, o textos que en un futur modifiquen i 

regulen el contingut del dit article o matèria. 

 

a) La instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres de similars i la col·locació 

d'antenes o dispositius de comunicació de qualsevol classe i la reparació de 

conduccions en el subsòl, només en sòl urbà i sempre que no afecte domini públic. 

b) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior 

i interior de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin 

siga el seu ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta. 

c) Les obres de mera reforma que no supose alteració estructural de l'edifici, ni 

afecten elements catalogats o en tràmit de catalogació, així com les de 

manteniment de l'edificació que no requerisquen col·locació de bastimentada en 

via pública. 

d) La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua 

construcció, d'acord amb el que preveu la legislació vigent en matèria d'ordenació 

i qualitat de l'edificació, així com el segon i següents actes d'ocupació de vivendes. 
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Article 3. Obres amb resolució expressa. 

 

3.1. Requeriran de llicència municipal mitjançant una resolució expressa, les obres i 

instal·lacions incloses en l'art. 213 de la Llei 5/2014 de la Generalitat Valenciana, o 

textos que en un futur modifiquen i regulen el contingut del dit article o matèria: 

 

a) Les obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova planta. 

b) Les obres d'ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions 

existents. 

c) Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura de les construccions, 

els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu ús. 

d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional. 

e) La demolició de les construccions. 

f) Els actes de divisió de terrenys o de parcel·lació de finques, excepte en els supòsits 

legals d'innecessarietat de llicència. 

g) La modificació de l'ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com 

l'ús del vol sobre els mateixos. 

h) Els actes d'intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits 

o catalogats, siga quin siga l'abast de l'obra. 

i) Els desmuntes, les explanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra 

que excedisquen de la pràctica ordinària de labors agrícoles. 

j) L'extracció d'àrids i l'explotació de pedreres, excepte el que disposa l'article 

215.1.B d'esta llei. 

k) L'acumulació d'abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques 

pròpies del paisatge natural, excepte el que disposa l'article 214 d'esta llei. 

l) L'alçament de murs de fàbrica i el tanca, en els casos i davall les condicions 

estètiques que exigisquen les ordenances dels plans reguladores de la seua 

harmonia amb l'entorn. 

M. L'execució d'obres i instal·lacions que afecten el subsòl. 
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n) L'obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació. 

o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions 

semblants, provisionals o permanents. 

p) La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de canals públics, 

vies públiques o privades i, en general, qualsevol tipus d'obres o usos que afecten 

la configuració del territori. 

q) Les tales i abatiment d'arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, 

arbreda o parc, a excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans 

competents en matèria agrària o forestal. 

r) L'execució d'obres d'urbanització, excepte el que disposa l'article 214 d'esta llei. 

s) La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 

t) Totes les altres actuacions en què ho exigisca el planejament o les ordenances 

municipals 

 

3.2. El procediment regulat en la present Ordenança és independent d’altres 

procediments d'intervenció administrativa que siguen concurrents, segons les 

ordenances municipals o la normativa sectorial corresponent, per la qual cosa no 

portarà en cap cas aparellat l'atorgament d'altres llicències o títols jurídics que 

anaren exigits. 

 

Article 4. Ocupacions de via pública. 

 

L'obtenció de llicència per mitjà del procediment de Comunicació amb Declaració 

Responsable, s'atorgarà sense perjuí que en el cas que siga necessària l'ocupació 

de la via pública, s'obtinga per a això la preceptiva autorització mitjançant una 

resolució expressa. 

 

Per a procedir a l'inici de l'execució de la corresponent obra, deurà prèviament 

formular-se Comunicació en Règim de Declaració Responsable a través dels 
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models degudament normalitzats, acompanyats de la documentació que 

procedisca. 

 

Article 5. Documentació 

5.1. Per a l'execució de les obres contingudes en l'article 2 deurà presentar-se 

Comunicació i Declaració Responsable segons model normalitzat publicat en la 

Web municipal, acompanyant-se de la documentació següent: 

- Fotocòpia del Document d'Identitat del declarant i del representant legal, si és el 

cas. 

- Fotocòpia del poder de representació, quan s'actue en nom d'una altra persona. 

- Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat i número d'identificació fiscal, 

així com fotocòpia d'escriptura de poder de representació suficient de qui actue 

en nom seu, quan es tracta de persones jurídiques. 

- Justificació de pagament de la liquidació del I.C.I.O. I taxa pertinents segons 

ordenança fiscal aplicable. 

 

Quant a l'actuació, s'aportarà almenys la documentació següent: 

 

-  Pla d'emplaçament. 

- Descripció gràfica i escrita de les obres o actuacions i instal·lacions a realitzar. 

- Indicació del temps en què es pretén iniciar l'obra i mesures relacionades amb 

l'evacuació de runes i utilització de la via pública. 

- Pressupost d'execució desglossat i total. 

 

5.2. Requeriran la presentació addicional d'una memòria tècnica descriptiva 

valorada, acompanyada de documentació gràfica, subscrita per tècnic 

competent, sempre que no siga exigible la redacció de projecte tècnic, les obres 

següents: 
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- Les obres de reforma que no modifiquen l'ús de l'immoble i afecten la disposició 

d'espais interiors. Haurà d'incloure's en la memòria, justificació del compliment de 

les normes urbanístiques i d'habitabilitat i que les obres no menyscaben la seguretat 

de l'immoble. 

- Les obres de modificació o reforma d'elements o zones comunes d'edificis i locals 

oberts al públic que tinguen com a objecte l'accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

- La reparació de conduccions en el subsòl pertanyent a sòl urbà i sense que afecte 

domini públic aquelles obres i instal·lacions que afecten el subsòl, la instal·lació de 

línies elèctriques, telefònics o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius 

de comunicació de qualsevol classe. Haurà de garantir-se un sistema de fixació 

que permeta assegurar l'estabilitat i seguretat dels dits elements, certificant dita 

extrema en la memòria. 

- Les obres de reforma de locals per a la implantació d'una activitat subjecta al 

règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitat innòcua, 

sempre que no tinga com a objecte modificar l'ús del mateix i no requerisquen de 

projecte tècnic. 

 

5.3. Es Requerirà la presentació addicional del projecte tècnic subscrit pel tècnic 

competent, visat pel corresponent col·legi professional si així procedira d’acord 

amb el dispost en la normativa en vigor sobre visat col·legial obligatori, aquelles 

obres incloses en l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, 

d’Ordenació de l’Edificació (modificada en la Disposició final tercera de la Llei 

8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, per regeneració i renovació urbanes), que 

no siguen susceptibles  de concessió per resolució expressa de conformitat amb 

l’article 213 de la Llei 6/2014, quan es tracte d’obres intervencions sobre edificis 

existents que afecten o puguen afectar a la façana (entenent per tals les que 

produïsquen una variació essencial en la composició general exterior o afecte al 
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seu sistema estructural), la volumetria o el conjunt del sistema estructural, així com 

d’aquelles altres actuacions en que ho exigísca la normativa en vigor. 

 

Article 6. Esmena de documentació. 

 

De no presentar-se la totalitat de documentació referenciada en l'article anterior, 

la sol·licitud a través del procediment de Declaració Responsable no tindrà cap 

efecte, no podent ser iniciades les obres objecte de la mateixa. L'Ajuntament, en 

el termini d'un mes comptat a partir de la formulació de la Declaració Responsable, 

podrà requerir al sol·licitant perquè esmene o present la documentació necessària 

preceptiva, amb paralització immediata de les obres; esmena que deurà ser 

complementada en el termini de 10 dies comptats a partir del requeriment, amb 

advertència que si així no ho fera se li tindrà per desistit de la seua declaració 

responsable, quedant per tant inhabilitat per a l'actuació urbanística objecte de la 

mateixa, amb les conseqüències corresponents. 

 

Podrà procedir-se a l'inici o represa de les obres de forma immediata, una vegada 

presentada o completada en la seua totalitat la documentació requerida. 

 

Article 7. Inspecció i requeriments. 

 

L'Ajuntament es reserva la pertinent labor inspectora, tant de la documentació 

presentada, com de l'execució d'esta; podent paralitzar les obres iniciades, de no 

ajustar-se estes a les descrites en la Comunicació efectuada. Si prèvia la inspecció 

corresponent es derivara la circumstància que les obres començades requerien de 

resolució expressa, es procedirà a ordenar la suspensió immediata de les obres, 

requerint-se al sol·licitant perquè en el termini improrrogable de 10 dies formule les 

al·legacions i efectue  els  aclariments que s'estimen pertinents respecte d'això. 
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Després de la formulació d'al·legacions, d'entendre's pels Servicis Tècnics 

municipals que no s'està davant d'una obra o instal·lació susceptible d'execució a 

través del procediment de Comunicació per mitjà de Declaració Responsable; 

s'instruirà el pertinent expedient de tramitació de llicència d'acord amb allò que 

s'ha regulat en la normativa urbanística, que requerirà la presentació del pertinent 

projecte, i després del seu informe, resolució expressa. 

 

Article 8. Terminis. 

 

Les obres a executar pel procediment de Comunicació Prèvia amb Declaració 

Responsable, deuran ser iniciades en el termini d'1 mes des que siga possible el seu 

inici a l'efectuar-se la Comunicació amb la documentació completa. Les dites 

obres, deuran finalitzar-se en el termini de sis mesos comptat a partir de la data 

d'inici. Podran ser prorrogats els dits terminis, prèvia petició expressa i justificada, 

devent existir resolució expressa respecte d'això. 

 

Una vegada finalitzades les obres, el promotor, en el termini de 10 dies des de la 

data de la seua terminació, comunicarà esta a l'Ajuntament, per si s'estimara 

convenient efectuar pels Servicis Tècnics municipals visita de comprovació-

inspecció respecte d'això. 

 

BOP 125 de 02/07/2015 

 

Annex I. Model normalitzat de Declaració Responsable 
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 DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A OBRES 

Titular de l’activitat: DNI/CIF 

Representat per: DNI 

A EFECTES DE NOTIFICACIÓ: 

Domicilio (C/, Pç/…) A  nº Planta Pis/Piso 

CP  Localitat  Província 

Telèfon correu–electrònic:                                                             @                           .           

Davant de l'Ajuntament de Favara , (València).DECLARE: 

PRIMER:  

Que pretenc, en condició de promotor, l'execució material de l'obra següent: 

 

 

(Descripció, global i d'elements més significatius: Si l'espai indicat no és suficient o es pretén substituir la descripció per una representació gràfica 

en pla, s'haurà de subscriure igualment la mateixa i indicar en este espai que s’adjunta el mateix) 

Superfície:  

Pressupost:  

Ubicació:  

Referència cadastral de l'immoble on 

es localitzen les obres: 

 

Termini d'execució a comptar de la 

presentació de la present declaració: 

 

Contractista:  

 

SEGON: Que manifeste, davall la meua exclusiva responsabilitat, que les obres 

expressades en la present declaració són obres de mera reforma que no incorren en cap 

de les circumstàncies següents: 

1. Tractar-se d'obres de construcció, edificació i implantació d'instal·lacions de nova 

planta, així com l'ampliació de les existents que suposen una alteració/increment 

de volum o superfície construïda. 

2.  Afectar un immoble catalogat, en els termes en què la dita catalogació està 

definida per la legislació de patrimoni cultural tant estatal com valenciana.  

3. Constituir obres i instal·lacions vinculades a la instal·lació d'activitats subjectes a 

llicència ambiental. 
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4. Ser una obra executada en edifici que es troben fora d'ordenació. 

5. Tractar-se d'obres ubicades en sòl no urbanitzable protegit o aquelles obres que, 

localitzades en sòl no urbanitzable normal o comú, no comporten modificació o 

reforma que afecten l'estructura o a l'aspecte exterior i interior de les 

construccions, els edificis i les instal·lacions existents 

6. Suposar l'ocupació de domini públic estatal, autonòmic o local, o bé de les zones 

de servitud i protecció d'aquell, sense comptar amb la corresponent autorització 

demanial per a la seua execució. 

7. Constituir física o jurídicament un acte de segregació i no comptar amb la 

corresponent llicència de segregació. 

8. Estar subjecta l'obra a altres normatives sectorials i no comptar amb les pertinents 

autoritzacions. 

TERCER: Que complisc amb els requisits establerts en la normativa urbanística i sectorial 

vigent  per a poder executar materialment l'obra identificada en el present document, i 

que dispose de la documentació que així ho acredita, la qual aportaré de forma 

immediata en el cas que siga requerida per l'Administració Municipal en el compliment 

de les seues funcions d'inspecció i control. 

Manifeste igualment que executaré únicament les obres descrites en la comunicació 

prèvia, a la qual s'ha adjuntat la totalitat de documentació requerida per l'Ordenança 

Municipal Reguladora de l'execució d'obres per mitjà del procediment de Comunicació 

amb Declaració Responsable. 

 

QUART.- Em compromet a comunicar a l'Ajuntament, en un termini màxim de 10 dies des 

de la terminació de l'actuació urbanística la dita circumstància, perquè es puga 

procedir, si és el cas, a la inspecció i comprovació de l'actuació executada. 

El que manifeste i declare als efectes indicats en el present document. 

   

A Favara a ____  de   __________    de    ____    

 

 

 

 

El Promotor de les obres 

  

Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Favara 
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