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PROCEDIMENT DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA 
 

(Actuacions previstes al art. 213 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. 213  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) 
 
Sol·licitud: 
 
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 

 
 
Exposa que necessita realitzar la següent obra: 
 
Descripció de l’acte subjecte a llicència urbanística, en els termes de la vigent Llei 1/2019 i sense perjudici de les altres 
autoritzacions que siguen procedents conforme a la legislació aplicable: 
 

□ Moviment de terra, anivellaments, parcel·lacions, segregacions i altres actes de divisió de finques en qualsevol classe 
de sòl quan no formen part d’un projecte de reparcel·lació.  

□ Les obres d’edificació, construcció e implantació d’instal·lacions de nova planta. 

□La ubicació de cases prefabricades e instal·lacions similars, ja siguen provisionals o permanents. 

□ La tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en terrenys incorporats a processos de transformació urbanística i, 
en tot cas, quan l’esmentada tala es derive de la legislació de protecció de domini públic. 

□ Les obres i els usos que hagen de fer-se amb caràcter provisional.  

□ Les actuacions d’intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, que tinguen 
transcendència patrimonial de conformitat amb la normativa de protecció del patrimoni cultural.  
□  Les obres de modificació o reforma que afecten a l’estructura de les construccions, els edifici i les instal·lacions de 
totes classes, qualsevol que siga el seu ús. 

□  Les obres i els usos que hagen de realitzar-se amb caràcter provisional, excepte les incloses en l’ article 213. 

□  La demolició de les construccions. 

□  La modificació de l’ús de les construccions, edificacions i instal·lacions, així com  l’ús del vol sobre aquests. 

□  Els actes d’ intervenció sobre edificis, immobles i àmbits patrimonialment protegits o catalogats, excepte els inclosos 
en l’article 213. 
□  L’ acumulació d’abocaments i el depòsit de materials aliens a les característiques pròpies del paisatge natural, 
exceptuant el que està disposat en l’article 214 d’aquesta llei. 
□  L’aixecament de murs  de fàbrica i el tancament, en els casos y sota les condicions estètiques que exigisquen les 
ordenances dels plans reguladors de la seua harmonia amb l’entorn. 
□  L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl, excepte les incloses en l’article 13. 

□  L’obertura de camins, així com  la seua modificació o pavimentació. 

□  La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o privades i, en general, 
qualsevol tipus d’obres o usos que afecten  la configuració del territori. 

□  La col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública. 
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Les dades de l’obra son les següents: 

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

Localització actuació urbanística: 

Activitat o destinació 
P. E. M.  
________________________€ 

Pressupost 
total______________________€ 

Ocupació V. Púb. (m2 i duració)  Data començament Data finalització

Les dades relatives al constructor son les següents: 

Empresa constructora (nom i cognoms o raó social i N.I.F.): 

Adreça: Tel./Fax: 

S’accepta el compromís d’executar les obres amb estricta subjecció a la petició de l’interessat, obligant-se a no realitzar cap obra no 
autoritzada per l’ Ajuntament, a complir allò indicat pel tècnic director, el Reglament de Seguretat i Higiene al treball i resta d’obligacions 
Fiscals i Seguretat Social. 

Antella a, 
EL CONSTRUCTOR, 

Signat:

Altres qüestions: 
Es tracta d’una construcció al sòl no urbanitzable que requereix una Declaració d’Interès Comunitari (acompanyar autorització): 
 Sí    No
Existeixen expedients en execució en el mateix emplaçament :  
 Sí    No       Nº: 

□ 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. 

Considerant que l’acte de referència està subjecte a la normativa continguda en 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, i assabentat de les advertències que s’indiquen a continuació, SOL.LICITE que, tenint per 
presentant este escrit, junt la documentació que s’hi acompanya, i prèvia la tramitació corresponent, es concedisca a 
l’interessat la LLICÈNCIA URBANÍSTICA necessària per a l’execució de l’esmentat acte. 

Antella a, 

 El Sol·licitant 

Sra. ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT DE ANTELLA 

Les dades per vostè facilitades seran tractades per l’Ajuntament d’Antella, 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 (València). 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  
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ADVERTÈNCIES 
 
Amb la firma de la sol·licitud, l'interessat queda assabentat del següent: 
 
a) Que, d'acord amb el que establix l'article 221 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, els 
terminis per a l'atorgament de llicències, a comptar de la data en què la sol·licitud s'haja presentat en el Registre 
d'Entrada de l'Ajuntament, seran els següents: a) Les de parcel·lació o divisió de terrenys, en el termini d'un mes; 
b) Les llicències que comporten obres majors de nova construcció o reforma estructural d'entitat equivalent a una 
nova construcció o les de derrocament, respecte a edificis no catalogats, en el termini de dos mesos, i c) Les 
d'intervenció, que seran qualsevol que afecten edifici catalogat o en tràmit de catalogació, en el de tres mesos. 
Estos terminis se suspendran quan concórrega algun dels supòsits previstos en l'article 22.1 de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

b) Que el venciment del termini per a l'atorgament de llicències sense que s'haguera notificat resolució expressa 
legitimarà a l'interessat que haguera presentat la sol·licitud per a entendre-la estimada per silenci administratiu en 
els supòsits 2.a), d), h) i l) de l'article 214 de l'esmentada Llei 1/2019. La resta de llicències s'entendran 
desestimades per silenci administratiu si haguera vençut el termini per a notificar la resolució sense que la 
mateixa s'haguera practicat. En cap cas podran entendre's adquirides per silenci administratiu facultats o drets 
que contravinguen l'ordenació territorial o urbanística. 

c) Que el procediment per a la concessió de llicència només s'entendrà iniciat quan la petició vaja acompanyada 
d'un projecte tècnic i dels altres documents indispensables per a dotar de contingut la resolució. Les deficiències 
documentals, notificades a l'interessat, suspendran el termini per a l'atorgament de la llicència. 

d) Que, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, s'informa 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. 

 
ADVERTENCIAS 

 
Con la firma de la solicitud, el interesado queda enterado de lo siguiente: 
 
a) Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 221 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, los plazos para el otorgamiento de licencias, a contar desde la fecha en que la solicitud se haya 
presentado en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, serán los siguientes: a) Las de parcelación o división de 
terrenos, en el plazo de un mes; b) Las licencias que comporten obras mayores de nueva construcción o reforma 
estructural de entidad equivalente a una nueva construcción o las de derribo, respecto a edificios no catalogados, 
en el plazo de dos meses, y c) Las de intervención, que serán cualesquiera que afecten a edificio catalogado o en 
trámite de catalogación, en el de tres meses. Estos plazos se suspenderán cuando concurra alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 22.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

b) Que el vencimiento del plazo para el otorgamiento de licencias sin que se hubiese notificado resolución expresa 
legitimará al interesado que hubiese presentado la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo 
en los supuestos 2.a), d), h) y k) del artículo 214 de la citada Ley 1/2019. El resto de licencias se entenderán 
desestimadas por silencio administrativo si hubiera vencido el plazo para notificar la resolución sin que la misma 
se hubiese practicado. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o 
derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

c) Que el procedimiento para la concesión de licencia sólo se entenderá iniciado cuando la petición vaya 
acompañada de un proyecto técnico y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la 
resolución. Las deficiencias documentales, notificadas al interesado, suspenderán el plazo para el otorgamiento 
de la licencia. 

d) Que, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter 
Personal, se informa de la incorporación de los datos personales que resulten de este expediente, a los ficheros 
de los que es responsable este Ayuntamiento, para su utilización en el ejercicio de sus funciones propias dentro 
de su ámbito de competencias. Los afectados podrán ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y 
cancelación, por medio de solicitud dirigida a este Ayuntamiento. 

 
 
 
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 
(València). 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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DADES RELATIVES AL TÈCNIC RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓ D’OBRES. 

Nom i Cognoms: ...................................................................................................... 
Domicili:...............................................................................Tel./Fax........................... 
Núm. de Col·legiat.........................  DNI .......................... 

El tècnic superior que subscriu, accepta la direcció de les obres de referència, comprometent-se a dirigir 
únicament el que ha estat autoritzat per l’Ajuntament, donant compte  a l’Ajuntament dels canvis, 
augments o disminucions d’obres. 

Tanmateix es compromet a no dirigir les obres addicionals produïdes en tant no estiguen aprovades per 
l’Ajuntament. 

ANTELLA, 

EL TÈCNIC RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓ D’OBRES 

DADES RELATIVES AL TÈCNIC RESPONSABLE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES. 

Nom i Cognoms: ...................................................................................................... 
Domicili:...............................................................................Tel./Fax........................... 
Núm. de Col·legiat.........................  DNI .......................... 

El tècnic que subscriu, accepta la direcció de l’execució de les obres de referència, la coordinació de 
seguretat i salut en fase d’execució (EBSS) i l’estudi de programació i direcció del control de qualitat 
comprometent-se a dirigir únicament el que ha estat autoritzat per l’Ajuntament, donant compte  a 
l’Ajuntament dels canvis, augments o disminucions d’obres.     

Tanmateix es compromet a no dirigir les obres addicionals produïdes en tant no estiguen aprovades per 
l’Ajuntament. 

ANTELLA, 

EL TÈCNIC RESPONSABLE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

DADES RELATIVES AL TÈCNIC DE TELECOMUNICACIONS EN EL CAS DE TRACTAR-SE DE 
EDIFICIS  CONTEMPLATS AL ART. 2.A) DEL REIAL DECRET-LLEI 1/1998, DE 27 DE FEBRER  EN 
MATERIA DE TELECOMUNICACIONS. 

Nom i Cognoms: ...................................................................................................... 
Domicili:...............................................................................Tel./Fax........................... 
Núm. de Col·legiat.........................  DNI .......................... 

El tècnic superior que subscriu, accepta la direcció de les obres de referència, en matèria de 
telecomunicacions,  comprometent-se a dirigir únicament el que ha estat autoritzat per l’Ajuntament, 
donant compte  a l’Ajuntament dels canvis, augments o disminucions d’obres. 

Tanmateix es compromet a no dirigir les obres addicionals produïdes en tant no estiguen aprovades per 
l’Ajuntament. 

ANTELLA, 

EL TÈCNIC RESPONSABLE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
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DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA  (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. 
 Documentació acreditativa de la identitat dels agents de l'edificació/Documentación 
acreditativa de la identidad de los agentes de la edificación. 
 Projecte subscrit per tècnic competent i visat per col·legi professional 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. 

 Còpia de l'atorgament previ d'autoritzacions o informes favorables per a l’ocupació o 
utilització del domini públic (indiqueu quins)/Copia del otorgamiento previo de 
autorizaciones o informes favorables para la ocupación o utilización del dominio público 
(indicar cuales): 
 Còpia de l'atorgament d'autoritzacions o informes favorables exigibles amb carácter 
previ a la llicència (indiqueu quins)/Copia del otorgamiento de autorizaciones o informes 
favorables con carácter previo a la licencia (indicar cuales): 
 Altres/Otros 
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