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Procediment de Declaració de Responsable 

 PROCEDIMENT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
PROCEDIMIENTO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 
 

(Actuacions previstes al art. 214 Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 
5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat 
Valenciana/Actuaciones previstas en el art. 214  de la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de 
modificación de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 
Comunitat Valenciana) 

 
1. Dades del declarant/Datos del declarante 

 
Nom i cognoms 

 
Document identitat 

 
En representació de(nom i cognoms o raó social) Document identitat 

 
Domicili a l’efecte de notificacions 

 
C. P. 

 
Municipi 

 
Província 

 
Telèfon 

 
Fax 

 
Correu electrònic 

 
 
2. Actuació urbanística a executar/Actuación urbanística a ejecutar: 

 

□ La instal·lació de línies elèctriques, telefònics o altres 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 a domini públic, a edificis protegits o a entorns protegits d’ immobles declarats com bé d’interès 
cultural o bé de rellevància local, ni a altres àrees de vigilància arqueològica. 

 □ Les obres de modificació o reforma que afecten a l’ estructura, sense suposar substitució o reposició 
d’elements estructurals principals, o a l’aspecte exterior i interior de les construccions, els edificis i les 
instal·lacions, que no estiguen subjectes a llicència d’acord amb l’article 213 d’aquesta llei. 

□  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 bastimenta en via pública. 

□ Les actuacions d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, 
sempre que tinguen un abast puntual quan no afecten a l’estructura o a les parts o elements dels immobles 
objecte de protecció, ni a l’aspecte exterior, incloses les cobertes, les façanes i els elements artístics i 
acabats ornamentals ni a cap element subjecte a protecció específica. 

□  L’aixecament i reparació de murs de fàbrica o maçoneria, no estructurals, y el tancament de parcel·les, 
independentment del sistema constructiu triat que no estiguen subjectes a llicència d’acord amb l’article 213 
d’aquesta llei. 

□  La primera ocupació de les edificacions i les instal·lacions, conclosa la seua construcció, d’acord amb el 
que es preveu en la  legislació vigent en matèria d’ordenació i qualitat de l’edificació, així com el segon i 
següents actes d’ocupació de vivendes. 
 
Descripció de les obres a realitzar, mesuraments inclosos  

 
 
 
 
Referència cadastral de l’immoble objecte d’aquesta declaració. Data Prevista Inici de l’obra: Duració aproximada de  

l’obra: 

Localització actuació urbanística: 
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Procediment de Declaració de Responsable 

Activitat o destinació 

 
P. E. M. 

€ 
Pressupost total 

€ 
 

Redactors del projecte (nom i cognoms, professió i número col·legiat 
(Quan es requerisca projecte técnic) 

 
 
 

Signatura del/s redactor/s del projecte 

 
 
 
 

Directors d´execució del projecte (nom i cognoms, professió i número 
col·legiat (Quan es requerisca projecte técnic) 
 
 

Signatura del/s director/s d´execució del  projecte 

Empresa constructora (nom i cognoms o raó social, domicili i N.I.F.), 
en cas d’obres amb un pressupost inferior a 1.000 €, es permet la figura de 
l’auto constructor, sent el sol·licitant qui es responsabilitza de l’execució de 
les esmentades obres.  
 

Signatura empresa constructora o auto constructor:  

□ Done el meu consentiment perquè, en la tramitació d’este expedient, les dades d’identitat (DNI, 
NIE,NIF o Passaport) puguen ser consultades mitjançant un sistema de verificació de dades i que les 
dades cadastrals de la instal.lació puguen ser consultades mitjançant un sistema de verificació de dades 
cadastrals. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 222 de la Llei 1/2019, de 5 de febrer, de la Generalitat, de modificació 
de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge de la Comunitat Valenciana 
 
DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT que complisc tots els requisits exigibles per a 
l'execució de l'actuació urbanística descrita, i que em compromet a mantindre el seu compliment durant el 
període de temps necessari, quedant assabentat del següent: 
 
 1r- Que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document 
que s'acompanye o incorpore a la declaració responsable, o la no presentació davant de l'administració competent 
d'esta, determinarà la impossibilitat d'iniciar les obres o de realitzar els actes corresponents des del moment que es 
tinga constància de tals fets, sense perjuí de les responsabilitats què procediren. La resolució administrativa que 
declare tals circumstàncies podrà determinar l'obligació de l'interessat de restituir la situació jurídica al moment previ al 
reconeixement o a l'exercici del dret o a l'inici de l'activitat corresponent; tot això sense perjuí de la tramitació, si és el 
cas, del procediment sancionador corresponent. 
 2n- Que la presentació completa de la declaració responsable, junt amb tota la documentació exigida, 
produirà tots els efectes que la normativa aplicable atribuïx a la concessió de la llicència municipal, per la qual cosa es 
podrà fer valdre tant davant de l'administració com davant de qualsevol altra persona, natural o jurídica, pública o 
privada, i habilitarà el promotor per a l'inici immediat de l'actuació urbanística objecte de la declaració responsable, 
sense perjuí de les potestats municipals de comprovació, o inspecció dels requisits habilitants per a l'exercici del dret i 
de l'adequació del que executa al contingut de la declaració. 
 3r- Que l'habilitació per a l'execució de l'actuació urbanística es considera sempre llevat el dret de propietat i 
sense perjuí de tercers, per la qual cosa només produirà efectes entre l'Ajuntament i el promotor, sense alterar les 
situacions jurídiques regides pel Dret Privat. 
 4t- Que transcorregut el termini establit per a l'inici o l'execució de l'actuació, sense que el promotor haguera 
sol·licitat pròrroga, l'Ajuntament iniciarà procediment per a declarar la caducitat del dret a la seua execució i l'extinció 
dels seus efectes, amb audiència prèvia de l'interessat durant un termini de 15 dies. 
 5t- Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de 
Caràcter Personal, quede informat de la incorporació de les dades personals que resulten d'este expedient, als fitxers 
de què és responsable este Ajuntament, per a la seua utilització en l'exercici de les seues funcions pròpies dins del seu 
àmbit de competències. Els afectats podran exercir el seu dret d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació, per mitjà de 
sol·licitud dirigida a este Ajuntament. 
 
AIXÍ MATEIX, EM COMPROMET A COMPLIR i fer complir a la resta d'agents intervinents en l'execució de l'actuació, 
en tot cas, els requisits següents: 

 a) Disposar durant l'execució de l'actuació urbanística d'una còpia compulsada de la declaració responsable 
efectuada, degudament registrada per l'Ajuntament. 
 b) Adoptar totes les mesures de seguretat i salubritat previstes en les lleis i ordenances en vigor, a mantindre 
l'ornament ambiental i a finalitzar l'actuació i restablir al seu estat original tots els béns d'ús públic que 
s'hagueren alterat en ocasió del mateix. 
 c) Comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol ocupació de la via pública necessària per a l'execució de 
l'actuació, que haurà de ser objecte d'autorització i exacció dels tributs corresponents. 
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 d) Presentar una declaració responsable complementària davant de l'Ajuntament, quan es produïsquen
modificacions de l'acte objecte de la declaració responsable presentada, que suposen una alteració de les
condicions o característiques del mateix, acompanyada de la liquidació tributària corresponent.
 e) Comunicar per escrit a l'Ajuntament la transmissió a un tercer del dret a executar l'actuació urbanística, en
el que l'adquirent manifeste el seu compromís d'executar-la conforme al contingut de la declaració
responsable efectuada pel promotor original, determinant l'incompliment d'eixa obligació la responsabilitat
solidària de l'anterior i el nou titular.
 f) Executar l'actuació urbanística en el termini indicat en la declaració, llevat que per raons justificades se
sol·licitara una pròrroga, prèviament a la finalització del termini.
 g) Iniciar l'actuació urbanística en el termini màxim d'un mes, a comptar de la data de recepció per
l'Ajuntament de la declaració responsable, llevat que, excepcionalment, s'amplie el dit termini per raons
justificades, sense que l'ampliació puga excedir un any.
 h) 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.

S'adjunta la documentació que es relaciona en annex. 

Antella a,  

Sra. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE ANTELLA 
Les dades per vostè facilitades seran tractades per l’Ajuntament de Manuel, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de portar endavant la gestió administrativa dels 
assumptes referits a Urbanisme i Vía Pública en exercici de les funcions pròpies que tenen atribuïdes en l’àmbit de les seues competències i, en particular, per atendre la demanda, la petició, 
llicència, permís o autorització instada en el present document. Les dades seran conservades durant el termini de temps que esté vigent l’expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de 
resolució d’un procediment contenciós-administratiu derivat. No obstant, les dades podran ser conservades, en el seu cas, amb fins d’arxiu d’interés públic, fins d’investigació científica e 
històrica o fins estadístics. Les dades no seran cedides a tercers, amb l’advertiment que seran comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals resulte necessari u obligatori cedir 
estos per poder gestionar la seua sol·licitud, així com en les supòsits prevists , segons la Llei. Vté. podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació, o, en el seu cas, 
Oposició. A estos efectes, deurà presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament Pl. Major, núm. 1, 46266 Antella (Valencia). A l’escrit deurà especificar quin d’estos drets 
sol.licita siga satisfet i, a la vegada, deurà mostrar o, en el cas d’enviament postal, adjuntar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas de que actuara mitjançant 
representant, legal o voluntari, deurà aportar també document que acredite la representació i document identificatiu del mateix. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la 
protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Los datos por Vd. Facilitados serán tratados por el 
Ayuntamiento de Antella, en calidad de Responsable de Tratamiento, con la finalidad de llear la gestión administrativa de los asuntos concercientes a Urbanismo y Via Pública  en el ejercicio 
de las funciones propias que tiene atribuïdes en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda, petición, licencia, permiso o autorización instada en el 
presente documento. La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los poderes públicos o competencias conferides o, en su caso, la 
necesidad de cumplimiento de una misión realizada en interés público. Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo o, en su caso, 
por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso-administrativo derivado. No obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines 
de investigación científica e histórica o fines estadísticos. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o privadas, a las cuales sea necesario u 
obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos, según Ley. Ud. Podra ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, 
en su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento. Plaza Major, núm. 1, 46266 Antella (Valencia). En el escrito deberá 
especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá mostrar o, en caso de envio postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente. En 
caso de que actuarà mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de 
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podra interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) 
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA A LA DECLARACIÓ RESPONSABLE 
(Assenyaleu amb una X les caselles corresponents) 

 
 
 Fotocòpia del D.N.I., N.I.E., Passaport o N.I.F. del sol·licitant i del representant legal, si escau (només en 
aquells casos en què no es preste consentiment perquè l'Ajuntament puga consultar les dites dades 
mitjançant un sistema de verificació de dades d'identitat)/Fotocopia del D.N.I., N.I.E., Pasapote o N.I.F. del 
solicitante y del representante legal, en su caso (sólo en aquellos casos en los que no se preste 
consentimiento para que el Ayuntamiento pueda consultar dichos datos mediante un sistema de verificación 
de datos de identidad). 
 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 C.I.F., 
quan es tracte de persones jurídiques/Fotocopia de la escritura de constitución o modificación, del poder de 
representación y de la tarjeta del C.I.F., 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. 
 Documentació acreditativa de la identitat dels agents de l'edificació/Documentación acreditativa de la 
identidad de los agentes de la edificación. 
 
 DOCUMENTACIÓ SI L’ACTUACIÓ NO REQUEREIX PROJECTE TÉCNIC 
 
 Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física/Descripción gráfica y escrita de la 

actuación y su ubicación física. 
 Plànols d'emplaçament de l'immoble./Plano de emplazamiento del inmueble 
 Pressupost detallat firmat per tècnic o contrata d’obra, desglossant els materials i la mà d'obra 
necessària./Presupuesto detallado firmado por técnico o contrata de la obra, desglosando los materiales y la 
mano de obra y materiales. 
 Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan procedisca/Documentación adicional 
exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

 Mesures relacionades amb l'evacuació de runes i utilització de la via pública/Medidas relacionadas con la 
evacuación de escombros y utilización de la vía pública. 

 Document de qualificació empresarial del constructor. (En cas d’obres amb un pressupost major a 1.000 
€)/ Documento de calificación empresarial del constructor. (En caso de obres con un presupuesto mayor a 
1.000 €) 
 
 DOCUMENTACIÓ SI L’ACTUACIÓ REQUEREIX PROJECTE TÉCNIC 
 
 Projecte subscrit per tècnic competent i visat per col.legi profesional quan ho requerisca la legislació 
correspondent/Proyecto suscrito por técnico competente y visado por colegio profesional cuando así lo 
requiera la legislación correspondiente. 
 Estudi de Seguretat i Salut firmat per tècnic competent i visat, si és el cas, pel seu col·legi professional, i 
nomenament de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra/Estudio de Seguridad y Salud 
firmado por técnico competente y visado, si es el caso, por su colegio profesional y nombramiento de 
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra. 
 Estudi de gestió de residus/Estudio de gestión de residuos. 
 Documentació addicional exigida per la normativa ambiental, quan procedisca/Documentación adicional 
exigida por la normativa ambiental, cuando proceda. 

 Mesures relacionades amb la utilització de la via pública/Medidas relacionadas con la utilización de la vía 
pública. 
 Anexe Técnic Declaratiu firmat per el técnic redactor del projecte/Anexo Técnico Declarativo firmado por 
el técnico redactor del proyecto. (Anexe I/Anexo I) 
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