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ORDENANÇA REGULADORA 

D'OBRES D'EDIFICACIÓ I 

ACTIVITATS DE 

L'AJUNTAMENT D'ALGÍMIA 

D'ALFARA 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

TÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS 

GENERALS 

TÍTOL SEGON.- DE L’EXECUCIÓ D’OBRES 

I ALTRES ACTUACIONS URBANÍSTIQUES 

SOTMESES A LLICÈNCIA, DECLARACIÓ 

RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA. 

CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS 

COMUNES. 

CAPÍTOL SEGON.- NORMES GENERALS 

DE PROCEDIMENT 

CAPÍTOL TERCER.- RÈGIM JURÍDIC DE 

LES LLICÈNCIES, DECLARACIONS 

RESPONSABLES I COMUNICACIONS 

PRÈVIES. 

Secció 1a.- Llicències. 

Secció 2a.- Declaracions responsables. 

Secció 3a.- Comunicacions prèvies. 

CAPÍTOL QUART.- PROCEDIMENT DE 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES, 

DECLARACIONS RESPONSABLES I 

ORDENANZA REGULADORA DE 

OBRAS DE EDIFICACIÓN Y 

ACTIVIDADES DEL 

AYUNTAMIENTO DE ALGÍMIA 

D’ALFARA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

TÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES 

GENERALES 

TÍTULO  SEGUNDO.  DE  LA  EJECUCIÓN  DE 

OBRAS  Y  OTRAS  ACTUACIONES 

URBANÍSTICAS  SOMETIDAS  A  LICENCIA, 

DECLARACIÓN  RESPONSABLE  Y 

COMUNICACIÓN PREVIA. 

CAPÍTULO  PRIMERO.‐  DISPOSICIONES 
COMUNES. 

CAPÍTULO SEGUNDO.‐ NORMAS GENERALES DE 
PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO  TERCERO.‐  RÉGIMEN  JURÍDICO  DE 
LAS  LICENCIAS,  DECLARACIONES 
RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS. 

Sección 1ª.‐ Licencias. 

Sección 2ª.‐ Declaraciones responsables. 

Sección 3ª.‐ Comunicaciones previas. 

CAPÍTULO  CUARTO.‐  PROCEDIMIENTO  DE 
CONCESIÓN  DE  LICENCIAS,  DECLARACIONES 
RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS. 

Sección 1ª.‐ Licencias. 

Sección 2ª.‐ Declaraciones responsables. 
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COMUNICACIONS PRÈVIES. 

Secció 1a.- Llicències. 

Secció 2a.- Declaracions responsables. 

Secció 3a.- Comunicacions prèvies. 

Secció 4a.- Elements auxiliars en l’execució de 

les obres. 

TÍTOL TERCER.- DE LA IMPLANTACIÓ 

D’ACTIVITATS 

CAPÍTOL PRIMER.- DISPOSICIONS 

COMUNS 

CAPÍTOL SEGON.- NORMES GENERALS 

DE PROCEDIMENT 

Secció 1a. – Activitats sotmeses a instruments 

d’intervenció administrativa ambiental. 

Secció 2a.- Espectacles públics, activitats 

recreatives i Establiments públics. 

CAPÍTOL TERCER.- TRAMITACIÓ 

CONJUNTA D’OBRES I ACTIVITAT 

CAPÍTOL QUART.- NORMES TÈCNIQUES 

D’INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT 

D’ACTIVITATS 

TÍTOL QUART.- DE LA INSPECCIÓ  

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Registres auxiliars 

Segona. Seu social d’associacions 

Tercera. Locals destinats al culte 

Quarta. Seus festeres tradicionals 

Sección 3ª.‐ Comunicaciones previas. 

Sección 4ª.‐ Elementos auxiliares en la ejecución 
de las obras. 

TÍTULO TERCERO. DE LA IMPLANTACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CAPÍTULO  PRIMERO.‐  DISPOSICIONES 
COMUNES 

CAPÍTULO SEGUNDO.‐ NORMAS GENERALES DE 
PROCEDIMIENTO 

Sección  1ª.  –  Actividades  sometidas  a 
instrumentos  de  intervención  administrativa 
ambiental. 

Sección  2ª.‐  Espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas y establecimientos públicos. 

CAPÍTULO  TERCERO.‐  TRAMITACIÓN 
CONJUNTA DE OBRAS Y ACTIVIDAD 

CAPÍTULO  CUARTO.‐  NORMAS  TÉCNICAS  DE 
INSTALACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO  DE 
ACTIVIDADES 

TÍTULO CUARTO. DE LA INSPECCIÓN  

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Registros auxiliares 

Segunda. Sede social de asociaciones 

Tercera. Locales destinados al culto 

Cuarta. Sedes festeras tradicionales 

Quinta. Potestad sancionadora 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.  Procedimientos  de  otorgamiento  de 
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Quinta. Potestat sancionadora 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Procediments d’atorgament de 

llicències i autoritzacions en tràmit 

Segona. Activitats sotmeses a instruments 

d’intervenció ambiental 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Valor vinculant i modificació dels 

annexos 

Segona. Publicació i Entrada en vigor 

ANNEX I.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

JUNT AMB LA SOL·LICITUD 

ANNEX II.- CONTINGUT DOCUMENTAL 

DEL PROJECTE BÀSIC I ARQUITECTÒNIC. 

ANNEX III.- CONTINGUT DOCUMENTAL 

DEL PROJECTE D’ACTIVITAT 

ANNEX IV.- ESQUEMA TÈCNIC 

JUSTIFICATIU A APORTAR EN 

DECLARACIONS RESPONSABLES 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’entrada en vigor de la Directiva 2006/123/CE, 

de 12 de desembre, relativa als serveis en el 

mercat interior, obliga als Estats membre a 

adoptar les disposicions legals, reglamentàries i 

administratives necessàries per a complir al que 

licencias y autorizaciones en trámite 

Segunda. Actividades sometidas a  instrumentos 
de intervención ambiental 

DISPOSICION DEROGATORIA 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Valor vinculante y modificación de  los 
anexos 

Segunda. Publicación y entrada en vigor 

ANEXO  I.  DOCUMENTACION  A  APORTAR 

JUNTO A LA SOLICITUD 

ANEXO  II.  CONTENIDO  DOCUMENTAL  DEL 

PROYECTO BÁSICO Y ARQUITECTONICO. 

ANEXO  III.  CONTENIDO  DOCUMENTAL  DEL 

PROYECTO DE ACTIVIDAD 

ANEXO  IV.  ESQUEMA  TÉCNICO 

JUSTIFICATIVO  A  APORTAR  EN 

DECLARACIONES RESPONSABLES 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La  entrada  en  vigor  de  la  Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los 
servicios  en  el  mercado  interior,  obliga  a  los 
Estados  miembro  a  adoptar  las  disposiciones 
legales,  reglamentarias  y  administrativas 
necesarias  para  dar  cumplimiento  a  lo 
establecido en la misma. 

La  citada  Directiva  tiene  por  objeto  el 
establecimiento  de  las  disposiciones  generales 
necesarias  para  facilitar  el  ejercicio  de  la 
libertad  de  establecimiento  de  los  prestadores 
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establix la mateixa. 

La citada Directiva té com a objecte 

l’establiment de les disposicions generals 

necessàries per a facilitar l’exercici de la llibertat 

d’establiment dels prestadors de serveis i la 

lliure circulació dels serveis, mantenint, al 

mateix temps, un nivell elevat de qualitat dels 

mateixos. 

En particular, el Capítol II de la Directiva es 

destina a la “Simplificació Administrativa”, 

establint en l’article 5 l’obligació de verificar els 

procediments i tràmits aplicables a l’accés a una 

activitat de serveis i al seu exercici, indicant que, 

quan els procediments i formalitats no siguen 

prou simples, estos han de ser simplificats pels 

Estats membre. 

Quant a les “autoritzacions”, disposa l’article 9 

de la norma, que només es podrà supeditar 

l’accés a una activitat de serveis i el seu exercici 

a un règim d’autorització quan es reunisquen les 

condicions següents: 

 Que el règim d’autorització no siga 

discriminatori per al prestador que es 

tracte. 

 Que la necessitat d’un règim 

d’autorització estiga justificada per una 

raó imperiosa d’interés general. 

 Que l’objectiu perseguit no es puga 

aconseguir per mitjà d’una mesura 

menys restrictiva, en concret perquè un 

control a posteriori seria massa tard per 

a ser realment eficaç. 

de  servicios  y  la  libre  circulación  de  los 
servicios,  manteniendo,  al  mismo  tiempo,  un 
nivel elevado de calidad de los mismos. 

En  particular,  el  Capítulo  II  de  la  Directiva  se 
destina  a  la  “Simplificación  Administrativa”, 
estableciendo  en  su  artículo  5  la  obligación  de 
verificar  los  procedimientos  y  trámites 
aplicables al acceso a una actividad de servicios 
y  a  su  ejercicio,  indicando  que,  cuando  los 
procedimientos  y  formalidades  no  sean  lo 
suficientemente  simples,  éstos  deben  ser 
simplificados por los Estados miembro. 

En  cuanto  a  las  “autorizaciones”,  dispone  el 
artículo  9  de  la  norma,  que  sólo  se  podrá 
supeditar el acceso a una actividad de servicios 
y  su  ejercicio  a  un  régimen  de  autorización 
cuando se reúnan las siguientes condiciones: 

 Que  el  régimen  de  autorización  no  sea 
discriminatorio para el prestador de que se 
trate. 

 Que  la  necesidad  de  un  régimen  de 
autorización  esté  justificada  por  una  razón 
imperiosa de interés general. 

 Que  el  objetivo  perseguido  no  se  pueda 
conseguir  mediante  una  medida  menos 
restrictiva, en concreto porque un control a 
posteriori  sería  demasiado  tarde  para  ser 
realmente eficaz. 

El  artículo  10  de  la  Directiva  establece  los 
criterios  en  los  que  deberán  basarse  los 
regímenes  de  autorización  que  delimiten  el 
ejercicio  de  la  facultad  de  apreciación  de  las 
autoridades competentes, con el fin de que dicha 
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L’article 10 de la Directiva establix els criteris en 

què hauran de basar-se els règims d’autorització 

que delimiten l’exercici de la facultat 

d’apreciació de les autoritats competents, a fi 

que la dita facultat no s’exercisca de forma 

arbitrària.  

Per la seua banda, l’article 16.3 al·ludix a la 

proporcionalitat, indicant que “…el requisit 

haurà de ser l’adequat per a aconseguir 

l’objectiu que es perseguix i no anar més enllà 

del que és necessari per a aconseguir-ho” 

Partint, perquè, de la lliure prestació de serveis i 

el lliure exercici de l’activitat, no es podrà 

supeditar l’accés a una activitat de serveis o el 

seu exercici a requisits que no respecten els 

principis de no discriminació, necessitat i 

proporcionalitat.  

Les previsions previstes en la referida Directiva 

impliquen, per tant, la necessitat d’escometre 

una modificació de la corresponent legislació 

estatal, autonòmica i local que puga veure’s 

afectada pel que disposa la mateixa. 

Respecte a la legislació estatal, la transposició 

s’ha dut a terme, fonamentalment, a través de la 

Llei 17/2009, de 23 novembre, sobre el Lliure 

Accés a les Activitats de Serveis i el seu Exercici, 

i de la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de 

Modificació de diverses Lleis per a la seua 

Adaptació a la Llei sobre el Lliure Accés a les 

Activitats de Serveis i el seu Exercici. 

Quant a la normativa autonòmica, a més de les 

adaptacions efectuades per les lleis de Mesures 

facultad no se ejerza de forma arbitraria.  

Por  su  parte,  el  artículo  16.3  alude  a  la 
proporcionalidad,  indicando  que  “…el  requisito 
deberá  ser  el  adecuado  para  conseguir  el 
objetivo  que  se  persigue  y  no  ir más  allá  de  lo 
necesario para conseguirlo” 

Partiendo,  pues,  de  la  libre  prestación  de 
servicios y el libre ejercicio de la actividad, no se 
podrá  supeditar  el  acceso  a  una  actividad  de 
servicios  o  su  ejercicio  a  requisitos  que  no 
respeten  los  principios  de  no  discriminación, 
necesidad y proporcionalidad.  

Las  previsiones  contempladas  en  la  referida 
Directiva  implican,  por  tanto,  la  necesidad  de 
acometer  una  modificación  de  la 
correspondiente  legislación  estatal,  autonómica 
y  local  que  pueda  verse  afectada  por  lo 
dispuesto en la misma. 

Respecto a la legislación estatal, la transposición 
se  ha  llevado  a  cabo,  fundamentalmente,  a 
través  de  la  Ley  17/2009,  de  23  noviembre, 
sobre  el  Libre  Acceso  a  las  Actividades  de 
Servicios y su Ejercicio, y de la Ley 25/2009, de 
22  de  diciembre,  de  Modificación  de  diversas 
Leyes para su Adaptación a la Ley sobre el Libre 
Acceso  a  las  Actividades  de  Servicios  y  su 
Ejercicio. 

En  cuanto  a  la  normativa  autonómica,  además 
de  las adaptaciones efectuadas por  las  leyes de 
Medidas  Fiscales,  de  Gestión  Administrativa  y 
Financiera, y de Organización de la Generalitat y 
diversa  normativa  sectorial,  sobre  todo  es  el 
Decreto ley 2/2012, de 13 de enero, del Consell, 
de  medidas  urgentes  de  apoyo  a  la  iniciativa 
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Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i 

de Organització de la Generalitat i diversa 

normativa sectorial, sobretot és el Decret llei 

2/2012, de 13 de gener, del Consell, de mesures 

urgents de suport a la iniciativa empresarial i als 

emprenedors, microempreses i xicotetes i 

mitjanes empreses (pimes), el que ha exercit 

eixa funció de transposició de la normativa 

comunitària, sent al mateix temps la ferramenta 

que dóna lloc a l’elaboració de la present 

Ordenança.  

Esta Ordenança, dictada a l’empara de les 

facultats atorgades a les entitats locals per la 

Constitució Espanyola i la seua normativa 

bàsica de desenvolupament, té com a objecte la 

regulació de l’execució d’obres i altres 

actuacions urbanístiques, així com la 

implantació d’activitats, sotmeses a llicència, 

declaració responsable i comunicació prèvia. 

Deroga per tant, l’Ordenança reguladora del 

procediment per a sol·licitar Llicències 

d’Edificació i Ús del Sòl, l’Ordenança Municipal 

reguladora de les Llicències d’Obres Menors i 

Elements Auxiliars d’Obres i l’Ordenança 

d’Usos i Activitats. 

L’Ordenança pretén facilitar als ciutadans la 

tramitació a efectuar per a l’execució d’obres i 

implantació d’activitats, mantenint la necessitat 

de controls preventius només en aquells supòsits 

expressament previstos en la normativa, i 

introduint els procediments de comunicació 

prèvia i declaració responsable amb caràcter 

general, la qual cosa permetrà executar les obres 

o posar en funcionament les activitats de 

manera immediata. Així, se simplifiquen i 

empresarial  y  a  los  emprendedores, 
microempresas  y  pequeñas  y  medianas 
empresas  (pymes),  el  que  ha  ejercido  esa 
función  de  trasposición  de  la  normativa 
comunitaria,  siendo  al  mismo  tiempo  la 
herramienta que da lugar a la elaboración de la 
presente Ordenanza.  

Esta  Ordenanza,  dictada  al  amparo  de  las 
facultades otorgadas a las entidades locales por 
la Constitución Española  y  su normativa básica 
de desarrollo,  tiene por objeto  la  regulación de 
la  ejecución  de  obras  y  otras  actuaciones 
urbanísticas,  así  como  la  implantación  de 
actividades,  sometidas  a  licencia,  declaración 
responsable y comunicación previa. Deroga por 
tanto,  la  Ordenanza  reguladora  del 
procedimiento  para  solicitar  Licencias  de 
Edificación  y  Uso  del  Suelo,  la  Ordenanza 
Municipal  reguladora de  las Licencias de Obras 
Menores  y  Elementos  Auxiliares  de  Obras  y  la 
Ordenanza de Usos y Actividades. 

La  Ordenanza  pretende  facilitar  a  los 
ciudadanos  la  tramitación  a  efectuar  para  la 
ejecución  de  obras  e  implantación  de 
actividades,  manteniendo  la  necesidad  de 
controles  preventivos  sólo  en  aquellos 
supuestos  expresamente  previstos  en  la 
normativa,  e  introduciendo  los  procedimientos 
de  comunicación  previa  y  declaración 
responsable  con  carácter  general,  lo  que 
permitirá  ejecutar  las  obras  o  poner  en 
funcionamiento  las  actividades  de  manera 
inmediata.  Así,  se  simplifican  y  eliminan 
trámites  innecesarios  por  superfluos  o 
reiterativos en los procedimientos de concesión 
de licencias o autorizaciones. 
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eliminen tràmits innecessaris per superflus o 

reiteratius en els procediments de concessió de 

llicències o autoritzacions. 

En el Títol Primer, “Disposicions Generals”, es 

definixen els conceptes propis de les matèries 

que regula, objectivant-los i unificant-los a fi 

d’aconseguir la màxima seguretat jurídica. 

S’establixen com a principis de la 

Ordenança, la tramitació conjunta d’obra i 

activitat i la simplificació del procediment. 

El Títol Segon, denominat “De l’execució 

d’obres i altres actuacions urbanístiques 

sotmeses a llicència, declaració responsable i 

comunicació prèvia”, enumera els actes 

subjectes a cada un d’estos procediments, 

establix el règim jurídic, determina els terminis 

d’execució i assenyala els procediments. 

El Títol Tercer, “Implantació d’Activitats”, les 

classifica en el seu Capítol 

Primer, regulant les consultes d’ubicació, 

l’expedició de títol habilitant, el control formal 

de la documentació i les responsabilitats. En el 

Capítol Segon s’establixen les normes generals 

de procediment, destinant a la regulació 

conjunta el seu Capítol Tercer. Les normes 

tècniques d’instal·lació i funcionament 

d’activitats, s’arrepleguen en el Capítol Quart. 

La Inspecció, que apareix regulada en el Títol 

Quart, es regix pels principis d’especialització, 

unitat d’actuació i de criteri, col·laboració i 

cooperació interadministratives, eficàcia, 

objectivitat, imparcialitat, diligència i 

En el Título Primero, “Disposiciones Generales”, 
se definen los conceptos propios de las materias 
que regula, objetivándolos y unificándolos con el 
fin  de  conseguir  la  máxima  seguridad  jurídica. 
Se establecen como principios de la 

Ordenanza,  la  tramitación  conjunta  de  obra  y 
actividad y la simplificación del procedimiento. 

El Título Segundo, denominado “De la ejecución 
de  obras  y  otras  actuaciones  urbanísticas 
sometidas  a  licencia,  declaración  responsable  y 
comunicación previa”, enumera los actos sujetos 
a cada uno de estos procedimientos, establece el 
régimen  jurídico,  determina  los  plazos  de 
ejecución y señala los procedimientos. 

El Título Tercero, “Implantación de Actividades”, 
las clasifica en su Capítulo 

Primero,  regulando  las  consultas  de  ubicación, 
la  expedición  de  título  habilitante,  el  control 
formal  de  la  documentación  y  las 
responsabilidades.  En  el  Capítulo  Segundo  se 
establecen  las  normas  generales  de 
procedimiento,  destinando  a  la  regulación 
conjunta  su  Capítulo  Tercero.  Las  normas 
técnicas  de  instalación  y  funcionamiento  de 
actividades, se recogen en el Capítulo Cuarto. 

La Inspección, que aparece regulada en el Título 
Cuarto,  se  rige  por  los  principios  de 
especialización,  unidad  de  actuación  y  de 
criterio,  colaboración  y  cooperación 
interadministrativas,  eficacia,  objetividad, 
imparcialidad,  diligencia  y  profesionalidad,  con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, y con 
sujeción a  los  criterios  técnicos establecidos en 



Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 8 de 80 

professionalitat, amb sotmetiment ple a la Llei i 

al Dret, i amb subjecció als criteris tècnics 

establits en la present Ordenança. 

En últim lloc, completen l’Ordenança cinc 

Annexos, de contingut fonamental per al 

desenvolupament dels projectes d’obres i 

activitats. Els quatre primers tenen valor 

vinculant, resultant de compliment obligatori, i 

el quint només gaudix de valor orientatiu. El 

primer dels Annexos enumera la documentació 

a aportar junt amb les sol·licituds o 

manifestacions. Els Annexos Segon i Tercer 

garantixen als projectistes que el seu seguiment 

comportarà el compliment dels requisits exigits 

per l’Administració. L’Annex Quart conté els 

esquemes tècnic - justificatius que han 

d’acompanyar a les declaracions responsables, 

per mitjà dels quals el projectista garantix el 

compliment normatiu de la documentació 

tècnica presentada, amb la qual cosa s’abrevien 

els tràmits administratius a l’evitar l’emissió 

d’informes municipals. Finalment l’Annex 

Quint, a títol informatiu, arreplega els tràmits 

que han de seguir-se en cada un dels 

procediments. 

TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1. Objecte. 

La present Ordenança té com a objecte la 

regulació detallada dels procediments de 

tramitació i control de les actuacions 

la presente Ordenanza. 

En  último  lugar,  completan  la  Ordenanza  cinco 
Anexos,  de  contenido  fundamental  para  el 
desarrollo  de  los  proyectos  de  obras  y 
actividades.  Los  cuatro  primeros  tienen  valor 
vinculante,  resultando  de  obligado 
cumplimiento,  y  el  quinto  sólo  goza  de  valor 
orientativo.  El  primero  de  los  Anexos  enumera 
la  documentación  a  aportar  junto  a  las 
solicitudes  o  manifestaciones.  Los  Anexos 
Segundo y Tercero garantizan a los proyectistas 
que  su  seguimiento  conllevará el  cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la Administración. 
El Anexo Cuarto contiene los esquemas técnico ‐ 
justificativos  que  deben  acompañar  a  las 
declaraciones responsables, mediante los cuales 
el  proyectista  garantiza  el  cumplimiento 
normativo  de  la  documentación  técnica 
presentada,  con  lo que se abrevian  los  trámites 
administrativos al evitar la emisión de informes 
municipales.  Finalmente  el  Anexo  Quinto,  a 
título  informativo,  recoge  los  trámites  que  han 
de seguirse en cada uno de los procedimientos. 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto. 

La  presente  Ordenanza  tiene  por  objeto  la 
regulación  pormenorizada  de  los 
procedimientos  de  tramitación  y  control  de  las 
actuaciones  urbanísticas  y  de  las  actividades 
comerciales, recreativas, de servic 

os o  industriales,  sujetas  a  licencia,  declaración 
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urbanístiques i de les activitats comercials, 

recreatives, de serveis o industrials, subjectes a 

llicència, declaració responsable i comunicació 

prèvia. 

Article 2. Àmbit d’aplicació. 

L’Ordenança s’aplicarà a totes les sol·licituds, 

tant d’obres com d’activitats, ja siguen estes de 

caràcter ambiental, espectacles públics o 

activitats recreatives, que s’ubiquen en el terme 

municipal d’Algímia d’Alfara. 

Article 3. Definicions. 

A l’efecte de la present Ordenança s’entén per: 

a) Llicència: Acte administratiu de naturalesa 

reglada per mitjà del qual l'Ajuntament du a 

terme un control preventiu sobre l’activitat dels 

ciutadans, autoritzant a estos per a l’exercici 

d’un dret preexistent, una vegada comprovat 

que el dit exercici complix amb els requisits legal 

o reglamentàriament establits. 

b) Declaració responsable: Document subscrit 

pel titular, prestador o promotor, o el seu 

representant, en el que manifesta, sota la seua 

exclusiva responsabilitat, que complix amb els 

requisits exigits en la normativa vigent per al 

reconeixement d’un dret o per a l’exercici de 

l’activitat que es disposa iniciar i que posseïx la 

documentació que així ho acredita, 

comprometent-se a mantindre eixa situació 

durant el temps que dure el dit reconeixement o 

exercici. 

c) Comunicació prèvia: Aquell document per 

mitjà del que'ls interessats informen a 

responsable y comunicación previa. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La Ordenanza se aplicará a todas las solicitudes, 
tanto  de  obras  como  de  actividades,  ya  sean 
estas  de  carácter  ambiental,  espectáculos 
públicos  o  actividades  recreativas,  que  se 
ubiquen en el  término municipal de Algimia de 
Alfara. 

Artículo 3. Definiciones. 

A  los  efectos  de  la  presente  Ordenanza  se 
entiende por: 

a)  Licencia:  Acto  administrativo  de  naturaleza 
reglada mediante el cual el 

Ayuntamiento  lleva  a  cabo  un  control 
preventivo sobre la actividad de los ciudadanos, 
autorizando  a  estos  para  el  ejercicio  de  un 
derecho preexistente, una vez comprobado que 
dicho ejercicio cumple con los requisitos legal o 
reglamentariamente establecidos. 

b) Declaración responsable: Documento suscrito 
por  el  titular,  prestador  o  promotor,  o  su 
representante,  en  el  que  manifiesta,  bajo  su 
exclusiva  responsabilidad,  que  cumple  con  los 
requisitos exigidos en la normativa vigente para 
el  reconocimiento  de  un  derecho  o  para  el 
ejercicio de la actividad que se dispone iniciar y 
que posee la documentación que así lo acredita, 
comprometiéndose  a  mantener  esa  situación 
durante  el  tiempo  que  dure  dicho 
reconocimiento o ejercicio. 

c)  Comunicación  previa:  Aquel  documento 
mediante  el  que  los  interesados  ponen  en 
conocimiento  del  Ayuntamiento  sus  datos 
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l’Ajuntament les seues dades identificatives, 

ubicació física de l’immoble o de l’activitat a 

realitzar i els altres requisits que siguen exigibles 

per a l’exercici d’un dret o l’inici d’una activitat. 

d) Titular/prestador: Qualsevol persona física o 

jurídica, pública o privada, que posseïx, sota 

qualsevol títol reconegut en dret, l’establiment 

on s’exercix o va a exercir-se l’activitat objecte 

d’intervenció municipal o on va a executar-se 

una obra, i té o preveu tindre el poder decisori 

sobre la seua explotació. 

e) Projecte: És el conjunt de documents per 

mitjà dels quals es definixen i determinen les 

exigències tècniques de les obres a executar. 

Haurà de justificar tècnicament les solucions 

proposades d’acord amb les especificacions 

requerides per la normativa tècnica aplicable. 

f) Promotor: Serà considerat promotor 

qualsevol persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o col·lectivament, 

decidix, impulsa, programa i finança, amb 

recursos propis o aliens, les obres d’edificació 

per a si o per a la seua posterior alienació, 

entrega o cessió a tercers sota qualsevol títol. 

g) Projectista: És l’agent que, per encàrrec del 

promotor i amb subjecció a la normativa tècnica 

i urbanística corresponent, redacta el projecte. 

h) Constructor: És l’agent que assumix, 

contractualment davant del promotor, el 

compromís d’executar amb mitjans humans i 

materials, propis o aliens, les obres o part de les 

mateixes amb subjecció al projecte. 

i) Director d’obra: És l’agent que, formant part 

de la direcció facultativa, dirigix el 

identificativos,  ubicación  física  del  inmueble  o 
de la actividad a realizar y los demás requisitos 
que  sean  exigibles  para  el  ejercicio  de  un 
derecho o el inicio de una actividad. 

d) Titular/prestador: Cualquier persona física o 
jurídica,  pública  o  privada,  que  posee,  bajo 
cualquier  título  reconocido  en  derecho,  el 
establecimiento donde se ejerce o va a ejercerse 
la  actividad objeto de  intervención municipal  o 
donde va a ejecutarse una obra, y tiene o prevé 
tener el poder decisorio sobre su explotación. 

e)  Proyecto:  Es  el  conjunto  de  documentos 
mediante los cuales se definen y determinan las 
exigencias  técnicas  de  las  obras  a  ejecutar. 
Deberá  justificar  técnicamente  las  soluciones 
propuestas  de  acuerdo  con  las  especificaciones 
requeridas por la normativa técnica aplicable. 

f)  Promotor:  Será  considerado  promotor 
cualquier  persona,  física  o  jurídica,  pública  o 
privada,  que,  individual  o  colectivamente, 
decide,  impulsa,  programa  y  financia,  con 
recursos  propios  o  ajenos,  las  obras  de 
edificación  para  sí  o  para  su  posterior 
enajenación,  entrega  o  cesión  a  terceros  bajo 
cualquier título. 

g) Proyectista: Es el agente que, por encargo del 
promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística  correspondiente,  redacta  el 
proyecto. 

h)  Constructor:  Es  el  agente  que  asume, 
contractualmente  ante  el  promotor,  el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales,  propios  o  ajenos,  las  obras  o  parte 
de las mismas con sujeción al proyecto. 

i) Director de obra: Es el agente que,  formando 
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desenvolupament de l’obra en els aspectes 

tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 

conformitat amb el projecte que la definix, la 

llicència d’edificació i la resta d’autoritzacions 

preceptives i les condicions del contracte, amb 

l’objecte d’assegurar la seua adequació al fi 

proposat. 

j) Director de l’execució de l’obra: És l’agent 

que, formant part de la direcció facultativa, 

assumix la funció tècnica de dirigir l’execució 

material de l’obra i de controlar qualitativament 

i quantitativament la construcció i la qualitat del 

que edifica. 

k) Tècnic: Persona física que posseïx qualsevol 

títol professional reconegut amb competències 

professionals per a exercir com a projectista, 

director d’obra o de l’execució de l’obra en els 

termes establits en la Llei d’Ordenació de 

l’Edificació i estiga facultat per a la firma de 

certificats de compliment normatiu de l’obra 

executada i/o l’activitat. 

l) Establiment: Edificació o espai físic 

determinat i diferenciat, ubicat en un 

emplaçament concret, estiga o no obert al 

públic, que inclou el conjunt de totes les peces 

que siguen contigües en el dit espai i estiguen 

comunicades entre si. 

m) Instal·lació: Conjunt d’equips, maquinària i 

infraestructures que es dota un establiment per 

a l’exercici d’una o diverses activitats. 

n) OCA: Organisme de Certificació 

Administrativa que dispose de la qualificació 

corresponent atorgada per l’Administració 

competent, habilitat per a l’expedició de 

parte  de  la  dirección  facultativa,  dirige  el 
desarrollo  de  la  obra  en  los  aspectos  técnicos, 
estéticos,  urbanísticos  y  medioambientales,  de 
conformidad  con  el  proyecto  que  la  define,  la 
licencia  de  edificación  y  demás  autorizaciones 
preceptivas  y  las  condiciones  del  contrato,  con 
el  objeto  de  asegurar  su  adecuación  al  fin 
propuesto. 

j)  Director  de  la  ejecución  de  la  obra:  Es  el 
agente  que,  formando  parte  de  la  dirección 
facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución  material  de  la  obra  y  de  controlar 
cualitativa y cuantitativamente la construcción y 
la calidad de lo edificado. 

k)  Técnico:  Persona  física  que  posee  cualquier 
título profesional  reconocido  con  competencias 
profesionales  para  ejercer  como  proyectista, 
director de obra o de la ejecución de la obra en 
los  términos  establecidos  en  la  Ley  de 
Ordenación  de  la  Edificación  y  esté  facultado 
para  la  firma  de  certificados  de  cumplimiento 
normativo de la obra ejecutada y/o la actividad. 

l)  Establecimiento:  Edificación  o  espacio  físico 
determinado  y  diferenciado,  ubicado  en  un 
emplazamiento  concreto,  esté  o  no  abierto  al 
público,  que  incluye  el  conjunto  de  todas  las 
piezas  que  sean  contiguas  en  dicho  espacio  y 
estén comunicadas entre sí. 

m)  Instalación:  Conjunto  de  equipos, 
maquinaria e infraestructuras de que se dota un 
establecimiento para el ejercicio de una o varias 
actividades. 

n)  OCA:  Organismo  de  Certificación 
Administrativa  que  disponga  de  la  calificación 
correspondiente otorgada por la Administración 
competente,  habilitado  para  la  expedición  de 
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certificats que acrediten el compliment, pel 

titular, prestador o promotor, de tots i cada un 

dels requisits tècnics i administratius exigits per 

la normativa vigent per a l’exercici d’un dret o 

l’inici d’una activitat. 

o) Obra de nova planta: Constituïx obra de nova 

planta la construcció de nova execució d’obres i 

edificacions, la reconstrucció total o parcial 

d’edificacions preexistents derivades d’una ruïna 

o demolició prèvia i l’increment de superfícies 

construïdes i volums sobre els existents. 

p) Element estructural: Qualsevol element 

constructiu elaborat in situ o prefabricat que, 

disposat en el conjunt edificat, col·labora de 

forma individual o en conjunt en la sustentació 

d’aquell, enfront de les accions gravitatòries, 

qualsevol altra acció mecànica externa com un 

sisme o el vent, entre altres, i els estats de 

càrregues i sobrecàrregues actives i passives. 

q) Reposició o substitució estructural: Execució 

o col·locació de nova execució d’elements 

estructurals, individuals o generals a causa de la 

insuficiència de la capacitat mecànica o el 

deteriorament avançat que fan irrecuperables 

els existents. 

r) Rehabilitació integral: S’entén que existix 

quan es done algun dels supòsits següents: 

1. Intervencions generals tendents a recuperar 

les condicions d’habitabilitat de les unitats d’ús 

de l’immoble. 

2. Afecció estructural superior a un terç dels 

elements que la componen. 

3. Pressupost superior al 50% del valor de 

reposició. 

certificados que acrediten el  cumplimiento, por 
el titular, prestador o promotor, de todos y cada 
uno de los requisitos técnicos y administrativos 
exigidos  por  la  normativa  vigente  para  el 
ejercicio  de  un  derecho  o  el  inicio  de  una 
actividad. 

o)  Obra  de  nueva  planta:  Constituye  obra  de 
nueva  planta  la  construcción  de  nueva  factura 
de obras y edificaciones,  la reconstrucción total 
o  parcial  de  edificaciones  preexistentes 
derivadas de una ruina o demolición previa y el 
incremento  de  superficies  construidas  y 
volúmenes sobre los existentes. 

p)  Elemento  estructural:  Cualquier  elemento 
constructivo  elaborado  in  situ  o  prefabricado 
que, dispuesto en el conjunto edificado, colabora 
de  forma  individual  o  en  conjunto  en  la 
sustentación  de  aquél,  frente  a  las  acciones 
gravitatorias,  cualquier  otra  acción  mecánica 
externa como un seísmo o el viento, entre otros, 
y  los  estados de  cargas  y  sobrecargas  activas  y 
pasivas. 

q)  Reposición  o  sustitución  estructural: 
Ejecución  o  colocación  de  nueva  factura  de 
elementos  estructurales,  individuales  o 
generales  debido  a  la  insuficiencia  de  la 
capacidad mecánica o el deterioro avanzado que 
hacen irrecuperables los existentes. 

r) Rehabilitación integral: Se entiende que existe 
cuando se dé alguno de los siguientes supuestos:

1.  Intervenciones  generales  tendentes  a 
recuperar  las  condiciones  de  habitabilidad  de 
las unidades de uso del inmueble. 

2.  Afección  estructural  superior  a  un  tercio  de 
los elementos que la componen. 
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s) Modificació substancial del projecte d’obres: 

Si després de la presentació d’un projecte, bé 

siga dels sotmesos a autorització prèvia o bé per 

a adjuntar al document de declaració 

responsable, es presenta modificat del mateix, 

s’entén que existix modificat substancial del 

projecte i, per tant, exigix aplicació de la 

normativa en vigor en el moment de la 

presentació, quan comporte: 

1. Canvi d’ús total de l’immoble o bé de la part 

d’este que siga l’objecte del projecte. 

2. Variació en l’ocupació del sòl. 

3. Alteració volumètrica, increments i 

reduccions. 

4. Augment del nivell de risc implícit respecte 

del projecte inicial. 

5. Canvis bàsics de l’organització funcional. 

6. Canvis en el sistema constructiu triat en el 

projecte d’origen. 

7. Concedida la llicència oportuna, el transcurs 

dels terminis legals o si és el cas de la pròrroga 

preceptiva. 

t) Modificació substancial d’activitat: Tota 

alteració de l’activitat que supose canvis i 

modificacions en l’establiment on es 

desenvolupa qualsevol dels supòsits següents: 

1. L’alteració de la superfície ocupada de 

l’establiment que supose una variació superior 

al 25 %. 

2. L’increment de l’aforament de l’establiment 

superior al 25%. 

3. Qualsevol modificació que implique un canvi 

3.  Presupuesto  superior  al  50%  del  valor  de 
reposición. 

s)  Modificación  sustancial  del  proyecto  de 
obras:  Si  tras  la  presentación  de  un  proyecto, 
bien sea de  los sometidos a autorización previa 
o  bien  para  adjuntar  al  documento  de 
declaración responsable, se presenta modificado 
del  mismo,  se  entiende  que  existe  modificado 
sustancial  del  proyecto  y,  por  tanto,  exige 
aplicación  de  la  normativa  en  vigor  en  el 
momento de la presentación, cuando conlleve: 

1. Cambio de uso total del inmueble o bien de la 
parte de éste que sea el objeto del proyecto. 

2. Variación en la ocupación del suelo. 

3.  Alteración  volumétrica,  incrementos  y 
reducciones. 

4.  Aumento  del  nivel  de  riesgo  implícito 
respecto del proyecto inicial. 

5. Cambios básicos de la organización funcional. 

6. Cambios en el sistema constructivo elegido en 
el proyecto de origen. 

7. Concedida  la  licencia oportuna, el  transcurso 
de los plazos legales o en su caso de la prórroga 
preceptiva. 

t)  Modificación  sustancial  de  actividad:  Toda 
alteración de  la actividad que suponga cambios 
y modificaciones en el establecimiento donde se 
desarrolla  en  cualquiera  de  los  siguientes 
supuestos: 

1.  La  alteración  de  la  superficie  ocupada  del 
establecimiento  que  suponga  una  variación 
superior al 25 %. 

2.  El  incremento  del  aforo  del  establecimiento 
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de la qualificació urbanística o l’aplicació 

d’alguna limitació urbanística o tècnica vigent 

en el moment de sol·licitar la legalització de la 

modificació. 

4. El canvi d’activitat. 

Article 4. Procediment preferent. 

La declaració responsable serà, amb caràcter 

general, el procediment per a dur a terme 

l’execució d’obres i l’obertura de les activitats, 

llevat que la seua complexitat requerisca la 

intervenció prèvia de l’Ajuntament per mitjà de 

l’atorgament de llicència, o que la seua 

simplicitat permeta que es realitze per mitjà de 

comunicació prèvia, d’acord amb el que 

disposen els següents Títols de la present 

Ordenança. 

Article 5. Tramitació conjunta. 

En el cas que la implantació de l’activitat que es 

pretenga desenvolupar requerisca la realització 

d’obres, ja siga per mitjà de llicència o a través 

de declaració responsable, la tramitació 

s’efectuarà de manera conjunta, de conformitat 

amb la regulació continguda en el Capítol 

Tercer del Títol Tercer de la present Ordenança. 

Article 6. Simplificació de procediments. 

1. Els procediments i tràmits municipals 

aplicables a les obres d’edificació i a la 

instal·lació i obertura d’activitats hauran 

d’ajustar-se al que establix la present 

Ordenança. En tot cas, s’hauran de respectar les 

disposicions arreplegades en la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de Règim Jurídic de les 

superior al 25%. 

3.  Cualquier  modificación  que  implique  un 
cambio  de  la  calificación  urbanística  o  la 
aplicación  de  alguna  limitación  urbanística  o 
técnica  vigente  en  el  momento  de  solicitar  la 
legalización de la modificación. 

4. El cambio de actividad. 

Artículo 4. Procedimiento preferente. 

La  declaración  responsable  será,  con  carácter 
general,  el  procedimiento  para  llevar  a  cabo  la 
ejecución  de  obras  y  la  apertura  de  las 
actividades,  salvo  que  su  complejidad  requiera 
la  intervención  previa  del  Ayuntamiento 
mediante  el  otorgamiento  de  licencia,  o  que  su 
simplicidad  permita  que  se  realice  mediante 
comunicación  previa,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto  en  los  siguientes  Títulos  de  la 
presente Ordenanza. 

Artículo 5. Tramitación conjunta. 

En  el  supuesto  de  que  la  implantación  de  la 
actividad  que  se  pretenda  desarrollar  requiera 
la realización de obras, ya sea mediante licencia 
o  a  través  de  declaración  responsable,  la 
tramitación se efectuará de manera conjunta, de 
conformidad  con  la  regulación  contenida  en  el 
Capítulo  Tercero  del  Título  Tercero  de  la 
presente Ordenanza. 

Artículo 6. Simplificación de procedimientos. 

1.  Los  procedimientos  y  trámites  municipales 
aplicables  a  las  obras  de  edificación  y  a  la 
instalación  y  apertura  de  actividades  deberán 
ajustarse  a  lo  establecido  en  la  presente 
Ordenanza.  En  cualquier  caso,  se  deberán 
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Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú. 

2. L’Ajuntament revisarà i donarà publicitat als 

procediments i tràmits aplicables a les obres 

d’edificació i a la instal·lació i obertura 

d’activitats, adaptant-los a la normativa vigent, 

especialment en aquells supòsits en què es 

mantinga l’exigència de llicència i controls 

previs. 

3. Es procedirà a la tramitació conjunta de tots 

aquells procediments en què resulte possible, 

així com a la supressió de tots aquells tràmits o 

procediments que resulten reiteratius o 

superflus. 

TÍTOL SEGON 

DE L’EXECUCIÓ D’OBRES I ALTRES 

ACTUACIONS URBANÍSTIQUES SOTMESES 

A LLICÈNCIA, DECLARACIÓ 

RESPONSABLE I COMUNICACIÓ PRÈVIA 

CAPÍTOL PRIMER. Disposicions Comuns 

Article 7. Àmbit. 

En el present Títol es regulen aquelles 

actuacions urbanístiques sotmeses al règim de 

llicència, declaració responsable i comunicació 

prèvia, sempre que no comporten el 

desenvolupament d’una activitat. 

Amb caràcter general, i de conformitat amb el 

que preveu la normativa urbanística, se 

sotmetran a llicència aquelles actuacions que 

suposen l’execució d’obres de nova planta i 

respetar  las  disposiciones  recogidas  en  la  Ley 
30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. El Ayuntamiento revisará y dará publicidad a 
los  procedimientos  y  trámites  aplicables  a  las 
obras de edificación y a la instalación y apertura 
de  actividades,  adaptándolos  a  la  normativa 
vigente, especialmente en aquellos supuestos en 
que  se  mantenga  la  exigencia  de  licencia  y 
controles previos. 

3.  Se  procederá  a  la  tramitación  conjunta  de 
todos  aquellos  procedimientos  en  los  que 
resulte posible, así como a la supresión de todos 
aquellos trámites o procedimientos que resulten 
reiterativos o superfluos. 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y OTRAS 

ACTUACIONES URBANÍSTICAS SOMETIDAS A 

LICENCIA, DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 

COMUNICACIÓN PREVIA 

CAPITULO PRIMERO. Disposiciones Comunes 

Artículo 7. Ámbito. 

En  el  presente  Título  se  regulan  aquellas 
actuaciones  urbanísticas  sometidas  al  régimen 
de  licencia,  declaración  responsable  y 
comunicación  previa,  siempre  que  no  lleven 
aparejadas el desarrollo de una actividad. 

Con  carácter  general,  y  de  conformidad  con  lo 
previsto  en  la  normativa  urbanística,  se 
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ampliació o afecten elements catalogats o en 

tràmit de catalogació, havent de tramitar-se a 

través de la figura de la declaració responsable 

aquelles actuacions urbanístiques que no es 

puguen unir a eixos supòsits, excepte les que per 

la seua escassa entitat es poden tramitar a través 

de comunicació prèvia. 

Article 8. Informació ordinària en matèria 

d’actuacions urbanístiques. 

La informació que l’Ajuntament d’Algímia 

d’Alfara proporcione als ciutadans en matèria 

d’actuacions urbanístiques relatives a llicències, 

declaracions responsables o comunicacions 

prèvies, es plasmarà a través de les consultes. 

Els drets dels ciutadans en relació amb l’emissió 

d’eixa informació, l’accés als expedients en 

tramitació i l’obtenció de còpies de documents 

s’ajustarà a la legislació bàsica estatal i el seu 

desenvolupament per la normativa autonòmica, 

a més del compliment de les Ordenances 

municipals relatives a la participació ciutadana 

en les actuacions públiques que siguen 

aprovades per este ajuntament. 

CAPÍTOL SEGON. Normes Generals de 

Procediment 

Article 9. Actes subjectes a l’obtenció de 

llicències urbanístiques. 

Estan subjectes a llicència municipal, sense 

perjuí de les altres autoritzacions que siguen 

procedents d’acord amb la legislació urbanística 

i sectorial aplicable, els actes d’ús, transformació 

i edificació del sòl, subsòl i volada que 

someterán  a  licencia  aquellas  actuaciones  que 
supongan la ejecución de obras de nueva planta 
y ampliación o afecten a elementos catalogados 
o  en  trámite  de  catalogación,  debiendo 
tramitarse a través de la figura de la declaración 
responsable  aquellas  actuaciones  urbanísticas 
que no se puedan incardinar en esos supuestos, 
salvo  las  que  por  su  escasa  entidad  se  pueden 
tramitar a través de comunicación previa. 

Artículo 8. Información ordinaria en materia 

de actuaciones urbanísticas. 

La información que el Ayuntamiento de Algimia 
de  Alfara  proporcione  a  los  ciudadanos  en 
materia  de  actuaciones  urbanísticas  relativas  a 
licencias,  declaraciones  responsables  o 
comunicaciones previas, se plasmará a través de 
las consultas. 

Los derechos de los ciudadanos en relación con 
la  emisión  de  esa  información,  el  acceso  a  los 
expedientes  en  tramitación  y  la  obtención  de 
copias de documentos se ajustará a la legislación 
básica  estatal  y  su  desarrollo  por  la  normativa 
autonómica,  además  del  cumplimiento  de  las 
Ordenanzas  municipales  relativas  a  la 
participación  ciudadana  en  las  actuaciones 
públicas  que  sean  aprobadas  por  este 
ayuntamiento. 

CAPITULO  SEGUNDO.  Normas  Generales  de 

Procedimiento 

Artículo  9.  Actos  sujetos  a  la  obtención  de 

licencias urbanísticas. 

Están sujetos a  licencia municipal,  sin perjuicio 
de  las  demás  autorizaciones  que  sean 
procedentes  con  arreglo  a  la  legislación 
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s’enumeren a continuació, els quals es 

categoritzen en TIPUS I i TIPUS II, en virtut de 

l’entitat dels mateixos. 

TIPUS I. Actuacions urbanístiques subjectes al 

règim de llicència: 

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, rehabilitació o 

reforma que suposen substitució o reposició 

d’elements estructurals, o canvi d’ús de l’edifici 

o de part del mateix, igualment, la instal·lació 

d’estructures estabilitzadores de fatxades quan 

es duguen a terme demolicions parcials que 

requerisquen la sustentació temporal de les 

parts de l’edifici que hagen de mantindre’s en 

peu. 

d) Les obres i els usos que hagen de realitzar-se 

amb caràcter provisional. 

e) La demolició de les construccions. 

f) La primera ocupació de les edificacions i les 

instal·lacions, conclosa la seua construcció, quan 

siga exigible segons la Llei 3/2004, de la 

Generalitat, d’Ordenació i Foment de la 

Qualitat de l’Edificació, o legislació que la 

substituïsca. 

g) Els actes de divisió de terrenys o de 

parcel·lació de finques, excepte en els supòsits 

legals d’innecessarietat de llicència, tant en sòl 

urbà com en sòl no urbanitzable. 

h) La modificació de l’ús de les construccions, 

edificacions i instal·lacions, així com l’ús del vol 

urbanística  y  sectorial  aplicable,  los  actos  de 
uso,  transformación  y  edificación  del  suelo, 
subsuelo  y  vuelo  que  se  enumeran  a 
continuación, los cuales se categorizan en TIPO I 
y TIPO II, en virtud de la entidad de los mismos. 

TIPO  I.  Actuaciones  urbanísticas  sujetas  al 
régimen de licencia: 

a)  Las  obras  de  construcción,  edificación  e 
implantación de instalaciones de nueva planta. 

b)  Las  obras  de  ampliación  de  toda  clase  de 
construcciones,  edificios  e  instalaciones 
existentes. 

c)  Las  obras  de  modificación,  rehabilitación  o 
reforma que  supongan  sustitución o  reposición 
de elementos estructurales, o cambio de uso del 
edificio  o  de  parte  del  mismo,  igualmente,  la 
instalación  de  estructuras  estabilizadoras  de 
fachadas  cuando  se  lleven  a  cabo  demoliciones 
parciales  que  requieran  la  sustentación 
temporal  de  las  partes  del  edificio  que  deban 
mantenerse en pie. 

d) Las obras y  los usos que hayan de realizarse 
con carácter provisional. 

e) La demolición de las construcciones. 

f)  La  primera  ocupación  de  las  edificaciones  y 
las  instalaciones,  concluida  su  construcción, 
cuando  sea  exigible  según  la  Ley 3/2004,  de  la 
Generalitat,  de  Ordenación  y  Fomento  de  la 
Calidad  de  la  Edificación,  o  legislación  que  la 
sustituya. 

g)  Los  actos  de  división  de  terrenos  o  de 
parcelación  de  fincas,  salvo  en  los  supuestos 
legales  de  innecesariedad  de  licencia,  tanto  en 
suelo urbano como en suelo no urbanizable. 
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sobre els mateixos. 

i) Els actes d’intervenció sobre edificis o 

elements catalogats o en tràmit de catalogació, 

siga quin siga l’abast de l’obra, observant a més 

el que establix el punt 2.b del present article. 

j) Els desmuntes, les explanacions, els 

bancalaments i aquells moviments de terra que 

excedisquen l’imprescindible per a la pràctica 

ordinària de labors agrícoles. 

k) L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres. 

l) L’acumulació d’abocaments i el depòsit de 

materials aliens a les característiques pròpies del 

paisatge natural, excepte l’arreplega de 

materials necessaris per a la realització d’obres 

ja autoritzades per una altra llicència. 

m) L’alçament de murs de fàbrica estructurals, 

sota les condicions estètiques que exigisquen les 

Ordenances dels plans, reguladores de la seua 

harmonia amb l’entorn. 

n) L’obertura o alteració de camins, així com la 

seua modificació o pavimentació. 

o) La ubicació de cases prefabricades, caravanes 

fixes i instal·lacions semblants, provisionals o 

permanents. 

p) La instal·lació d’hivernacles en sòl no 

urbanitzable protegit. 

q) L’execució d’obres i instal·lacions que afecten 

el subsòl de terrenys de domini públic, sense 

perjuí de la amb l’autorització prèvia o 

concessió demanial que siga pertinent atorgar, i 

les que afecten el subsòl de terrenys de domini 

privat quan tinguen una entitat equiparable a les 

obres de nova planta o d’ampliació, impliquen 

h) La modificación del uso de las construcciones, 
edificaciones e instalaciones, así como el uso del 
vuelo sobre los mismos. 

i)  Los  actos  de  intervención  sobre  edificios  o 
elementos  catalogados  o  en  trámite  de 
catalogación, cualquiera que sea el alcance de la 
obra,  observando  además  lo  establecido  en  el 
punto 2.b del presente artículo. 

j)  Los  desmontes,  las  explanaciones,  los 
abancalamientos  y  aquellos  movimientos  de 
tierra  que  excedan  lo  imprescindible  para  la 
práctica ordinaria de labores agrícolas. 

k)  La  extracción  de  áridos  y  la  explotación  de 
canteras. 

l)  La  acumulación  de  vertidos  y  el  depósito  de 
materiales  ajenos  a  las  características  propias 
del paisaje natural, salvo el acopio de materiales 
necesarios  para  la  realización  de  obras  ya 
autorizadas por otra licencia. 

m)  El  levantamiento  de  muros  de  fábrica 
estructurales, bajo las condiciones estéticas que 
exijan las Ordenanzas de los planes, reguladoras 
de su armonía con el entorno. 

n) La apertura o alteración de caminos, así como 
su modificación o pavimentación. 

o)  La  ubicación  de  casas  prefabricadas, 
caravanas  fijas  e  instalaciones  similares, 
provisionales o permanentes. 

p)  La  instalación  de  invernaderos  en  suelo  no 
urbanizable protegido. 

q)  La  ejecución  de  obras  e  instalaciones  que 
afecten  al  subsuelo  de  terrenos  de  dominio 
público, sin perjuicio de la previa autorización o 
concesión demanial que sea pertinente otorgar, 
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substitució o reposició d’elements estructurals, o 

afecten elements catalogats o en tràmit de 

catalogació. 

r) La instal·lació d’antenes o dispositius de 

comunicació de qualsevol classe en edificis 

catalogats o en tràmit de catalogació, així com 

les ubicades en sòl no urbà amb algun grau de 

protecció, que es regularan per l’Ordenança 

Municipal Reguladora de la Instal·lació, 

modificació i funcionament dels elements i 

equips de telecomunicacions que utilitzen 

l’espai radioelèctric, o norma que la substituïsca. 

s) 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. 

t) Les tales i abatiment d’arbres que 

constituïsquen massa arbòria, espai boscós, 

arbreda o parc, a excepció de les autoritzades en 

sòl no urbanitzable pels òrgans competents en 

matèria agrària o forestal. 

TIPUS II. Així mateix, es troben subjectes al 

règim de llicència aquelles obres i actuacions 

que s’indiquen en l’articulat de la present 

Ordenança, en funció de les concretes 

circumstàncies concurrents. En tot cas, es 

troben sotmeses a llicència les següents: 

a) La instal·lació de bastides, excepte 

estructures estabilitzadores, així com la 

realització de qualssevol obres que requerisquen 

la instal·lació dels mateixos. L’autorització 

s’entendrà inclosa en la pròpia llicència d’obres, 

tramitant-se ambdós peticions conjuntament. 

y  las  que  afecten  al  subsuelo  de  terrenos  de 
dominio  privado  cuando  tengan  una  entidad 
equiparable  a  las  obras  de  nueva  planta  o  de 
ampliación,  impliquen  sustitución  o  reposición 
de  elementos  estructurales,  o  afecten  a 
elementos  catalogados  o  en  trámite  de 
catalogación. 

r)  La  instalación  de  antenas  o  dispositivos  de 
comunicación  de  cualquier  clase  en  edificios 
catalogados  o  en  trámite  de  catalogación,  así 
como las ubicadas en suelo no urbano con algún 
grado  de  protección,  que  se  regularán  por  la 
Ordenanza  Municipal  Reguladora  de  la 
Instalación,  modificación  y  funcionamiento  de 
los  elementos y  equipos de  telecomunicaciones 
que  utilicen  el  espacio  radioeléctrico,  o  norma 
que la sustituya. 

s)  La  construcción  de  presas,  balsas,  obras  de 
defensa  y  corrección  de  cauces  públicos,  vías 
públicas o privadas y, en general, cualquier tipo 
de  obras  o  usos  que  afecten  a  la  configuración 
del territorio. 

t)  Las  talas  y  abatimiento  de  árboles  que 
constituyan  masa  arbórea,  espacio  boscoso, 
arboleda  o  parque,  a  excepción  de  las 
autorizadas  en  suelo  no  urbanizable  por  los 
órganos  competentes  en  materia  agraria  o 
forestal. 

TIPO  II. Asimismo,  se hallan  sujetas  al  régimen 
de  licencia  aquellas  obras  y  actuaciones que  se 
indican  en  el  articulado  de  la  presente 
Ordenanza,  en  función  de  las  concretas 
circunstancias  concurrentes.  En  todo  caso,  se 
encuentran sometidas a licencia las siguientes: 

a) La instalación de andamios, salvo estructuras 
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b) Les intervencions en les fatxades i cobertes 

d’edificis protegits, inclosa la reparació de danys 

no estructurals; reposició d’elements 

compositius; esquerdejats, revocs, lluïts i 

estucats; neteja i pintura; manyeria, fusteria i 

persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; 

reteulada; impermeabilitzacions; motlures, 

cornises, impostes; voladissos; marquesines. 

També queden sotmeses a llicència les 

intervencions en fatxades d’edificis que es 

troben en l’entorn de Béns d’Interés Cultural 

(BIC) o de Monuments de Rellevància Local 

(BRL), o es troben en un Conjunt Històric 

declarat com Bé d’Interés Cultural, o en un 

Nucli Històric Tradicional declarat com Bé de 

Rellevància Local. 

Article 10. Actes subjectes a declaració 

responsable. 

Són susceptibles de tramitar-se a través de la 

figura de la declaració responsable les següents 

actuacions, que es classifiquen en TIPUS I i 

TIPUS II, en virtut de l’entitat de les mateixes. 

Tipus I. Actuacions urbanístiques subjectes a 

règim de declaració responsable: 

a) Reforma d’edificis existents que suposen 

reestructuració o modificació d’elements 

arquitectònics o comuns d’un immoble, 

incloent-hi la modificació del nombre de 

vivendes o locals que van ser autoritzats per la 

llicència de l’edifici, sense que això supose 

substitució o reposició d’elements estructurals. 

No podran minvar les condicions d’habitabilitat 

o seguretat en l’edifici o instal·lació. 

estabilizadoras,  así  como  la  realización  de 
cualesquiera obras que requieran  la  instalación 
de  los  mismos.  La  autorización  se  entenderá 
incluida  en  la  propia  licencia  de  obras, 
tramitándose ambas peticiones conjuntamente. 

b)  Las  intervenciones  en  las  fachadas  y 
cubiertas  de  edificios  protegidos,  incluida  la 
reparación  de  daños  no  estructurales; 
reposición  de  elementos  compositivos; 
enfoscados,  revocos,  enlucidos  y  estucados; 
limpieza  y  pintura;  cerrajería,  carpintería  y 
persianas; canalones, bajantes, vierteaguas, etc.; 
retejado;  impermeabilizaciones;  molduras, 
cornisas, impostas; voladizos; marquesinas. 

También  quedan  sometidas  a  licencia  las 
intervenciones  en  fachadas  de  edificios  que  se 
hallen  en  el  entorno  de  Bienes  de  Interés 
Cultural (BIC) o de 

Monumentos  de  Relevancia  Local  (BRL),  o  se 
hallen en un Conjunto Histórico declarado como 
Bien  de  Interés  Cultural,  o  en  un  Núcleo 
Histórico  Tradicional  declarado  como  Bien  de 
Relevancia Local. 

Artículo  10.  Actos  sujetos  a  declaración 

responsable. 

Son  susceptibles  de  tramitarse  a  través  de  la 
figura  de  la  declaración  responsable  las 
siguientes actuaciones, que se clasifican en TIPO 
I y TIPO II, en virtud de la entidad de las mismas.

Tipo  I.  Actuaciones  urbanísticas  sujetas  a 
régimen de declaración responsable: 

a) Reforma de edificios existentes que supongan 
reestructuración  o  modificación  de  elementos 
arquitectónicos  o  comunes  de  un  inmueble, 
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b) L’ocupació en cas de segones o posteriors 

transmissions de les edificacions, o part de les 

mateixes susceptibles d’ús individualitzat, quan 

siga exigible segons la Llei 3/2004, de la 

Generalitat, d’Ordenació i Foment de la 

Qualitat de l’Edificació, o legislació que la 

substituïsca. 

c) L’alçament de murs de fàbrica no estructurals 

i de tanques permesos en els casos i sota les 

condicions estètiques que exigisquen les 

Ordenances dels plans reguladores de la seua 

harmonia amb l’entorn. Per mitjà d’este 

procediment no es podran ocupar terrenys de 

domini públic, per a la qual cosa haurà de 

sol·licitar-se llicència, prèvia obtenció de 

l’autorització o concessió de domini públic per 

part de l’ens titular del mateix. 

d) Instal·lació d’hivernacles, sempre que no 

siguen objecte d’instrument ambiental i no es 

troben en sòl no urbanitzable amb algun tipus 

de protecció. 

e) La col·locació de cartells i tanques de 

propaganda visibles des de la via pública, que es 

regirà per la normativa municipal específica 

sobre la matèria. 

f) L’execució d’obres o instal·lacions que afecten 

el subsòl de terrenys de domini privat, sempre 

que no tinguen una entitat equiparable a les 

obres de nova planta o d’ampliació, no 

impliquen substitució o reposició d’elements 

estructurals, ni afecten elements catalogats o en 

tràmit de catalogació. 

g) La instal·lació de línies elèctriques, telefònics, 

i altres de similars, que es regirà pel que establix 

incluyendo  la  modificación  del  número  de 
viviendas  o  locales  que  fueron  autorizados  por 
la  licencia  del  edificio,  sin  que  ello  suponga 
sustitución  o  reposición  de  elementos 
estructurales.  No  podrán  mermar  las 
condiciones  de  habitabilidad  o  seguridad  en  el 
edificio o instalación. 

b)  La  ocupación  en  caso  de  segundas  o 
posteriores transmisiones de las edificaciones, o 
parte  de  las  mismas  susceptibles  de  uso 
individualizado,  cuando  sea  exigible  según  la 
Ley 3/2004,  de  la Generalitat,  de Ordenación y 
Fomento  de  la  Calidad  de  la  Edificación,  o 
legislación que la sustituya. 

c)  El  levantamiento  de  muros  de  fábrica  no 
estructurales  y  de  vallados  permitidos  en  los 
casos y bajo las condiciones estéticas que exijan 
las Ordenanzas de  los planes reguladoras de su 
armonía  con  el  entorno.  Mediante  este 
procedimiento no se podrán ocupar terrenos de 
dominio público, para  lo cual deberá solicitarse 
licencia,  previa  obtención  de  la  autorización  o 
concesión de dominio público por parte del ente 
titular del mismo. 

d)  Instalación de  invernaderos,  siempre que no 
sean  objeto  de  instrumento  ambiental  y  no  se 
encuentren  en  suelo  no  urbanizable  con  algún 
tipo de protección. 

e)  La  colocación  de  carteles  y  vallas  de 
propaganda visibles desde la vía pública, que se 
regirá  por  la  normativa  municipal  específica 
sobre la materia. 

f)  La  ejecución  de  obras  o  instalaciones  que 
afecten  al  subsuelo  de  terrenos  de  dominio 
privado,  siempre  que  no  tengan  una  entidad 
equiparable  a  las  obras  de  nueva  planta  o  de 
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l’Ordenança Reguladora d’esta matèria, 

exceptuant la instal·lació d’antenes o dispositius 

de comunicació de qualsevol classe en edificis 

catalogats o en tràmit de catalogació així com 

les ubicades en sòl no urbà amb algun grau de 

protecció, que es regiran per l’Ordenança 

municipal reguladora de la instal·lació, 

modificació i funcionament dels elements i 

equips de telecomunicacions que utilitzen 

l’espai radioelèctric. 

h) Les obres de condicionament d’espais privats 

sense afecció a la via pública i les seues 

infraestructures, lliure de vistes des de la via 

pública, i sempre que no suposen substitució o 

reposició d’elements estructurals ni afecten 

edificis catalogats o en tràmit de catalogació. 

Tipus II. Actuacions urbanístiques subjectes al 

règim de declaració responsable: 

a) En fatxades i cobertes en edificis no 

catalogats: reparació de danys no estructurals; 

reposició d’elements compositius; esquerdejats, 

revocs, lluïts i estucats; neteja i pintura; 

manyeria, fusteria i persianes; canalons, 

baixants, escopideres, etc.; reparat; 

impermeabilitzacions; motlures, cornises, 

impostes; volades; marquesines. Fins que no 

requerisquen la instal·lació de bastides. 

b) En l’interior dels edificis, actuacions de 

menys entitat constructiva que les de tipus I: 

reparació de danys no estructurals; 

condicionament i redistribució d’elements 

privatius i/o comuns, amb subjecció al 

compliment de les exigències normatives 

d’accessibilitat, habitabilitat, qualitat, salubritat, 

ampliación,  no  impliquen  sustitución  o 
reposición  de  elementos  estructurales,  ni 
afecten a elementos catalogados o en trámite de 
catalogación. 

g)  La  instalación  de  tendidos  eléctricos, 
telefónicos,  y  otros  similares,  que  se  regirá por 
lo  establecido  en  la  Ordenanza  Reguladora  de 
esta  materia,  exceptuando  la  instalación  de 
antenas  o  dispositivos  de  comunicación  de 
cualquier  clase  en  edificios  catalogados  o  en 
trámite de catalogación así como las ubicadas en 
suelo no urbano con algún grado de protección, 
que  se  regirán  por  la  Ordenanza  municipal 
reguladora  de  la  instalación,  modificación  y 
funcionamiento  de  los  elementos  y  equipos  de 
telecomunicaciones  que  utilicen  el  espacio 
radioeléctrico. 

h) Las obras de acondicionamiento de espacios 
privados  sin  afección  a  la  vía  pública  y  sus 
infraestructuras,  libre  de  vistas  desde  la  vía 
pública, y siempre que no supongan sustitución 
o  reposición  de  elementos  estructurales  ni 
afecten  a  edificios  catalogados  o  en  trámite  de 
catalogación. 

Tipo  II.  Actuaciones  urbanísticas  sujetas  al 
régimen de declaración responsable: 

a)  En  fachadas  y  cubiertas  en  edificios  no 
catalogados:  reparación  de  daños  no 
estructurales;  reposición  de  elementos 
compositivos;  enfoscados,  revocos,  enlucidos  y 
estucados;  limpieza  y  pintura;  cerrajería, 
carpintería  y  persianas;  canalones,  bajantes, 
vierteaguas,  etc.;  retejado; 
impermeabilizaciones;  molduras,  cornisas, 
impostas;  voladizos;  marquesinas.  En  tanto  no 
requieran la instalación de andamios. 
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seguretat contra incendis, entre altres; obres que 

no incidisquen sobre l’exercici de l’activitat 

preexistent, o no modifiquen els termes o 

condicions en què es va autoritzar la mateixa en 

la corresponent llicència o comunicació. No es 

podrà modificar el nombre de vivendes o locals 

que van ser autoritzats per la llicència de 

l’edifici. 

c) En general: sondejos i prospeccions en 

terrenys de domini privat; sondatges i assajos no 

destructius per a determinar les capacitats 

físiques i mecàniques de les edificacions 

existents, sempre baix direcció facultativa 

competent; tasques prèvies i preparació de 

solars (neteja i eliminació de la capa vegetal) 

objecte d’edificació. 

Article 11. Sotmetiment a comunicació prèvia. 

Les actuacions que se subjecten a la presentació 

d’una comunicació prèvia a l’inici de les 

mateixes són les que se citen a continuació, i han 

de complir les condicions següents: 

-No suposaran alteració estructural. 

-No afectaran la fatxada de l’edifici. 

-No es realitzaran en edificis catalogats ni en 

tràmit de catalogació. 

Supòsits: 

1.- En l’interior de vivendes: 

CUINA: 

1.-Substitució de revestiments (paviments, 

entaulellats, falsos sostres). 

2.-Substitució de mobles de cuina si requerixen 

b) En el  interior de los edificios, actuaciones de 
menos  entidad  constructiva  que  las  de  tipo  I: 
reparación  de  daños  no  estructurales; 
acondicionamiento  y  redistribución  de 
elementos privativos y/o comunes, con sujeción 
al cumplimiento de las exigencias normativas de 
accesibilidad,  habitabilidad,  calidad,  salubridad, 
seguridad  contra  incendios,  entre  otros;  obras 
que no incidan sobre el ejercicio de la actividad 
preexistente,  o  no  modifiquen  los  términos  o 
condiciones  en  que  se  autorizó  la misma  en  la 
correspondiente  licencia o comunicación. No se 
podrá  modificar  el  número  de  viviendas  o 
locales  que  fueron  autorizados  por  la  licencia 
del edificio. 

c)  En  general:  sondeos  y  prospecciones  en 
terrenos de dominio privado; catas y ensayos no 
destructivos  para  determinar  las  capacidades 
físicas  y  mecánicas  de  las  edificaciones 
existentes,  siempre  bajo  dirección  facultativa 
competente;  tareas  previas  y  preparación  de 
solares  (limpieza  y  eliminación  de  la  capa 
vegetal) objeto de edificación. 

Artículo  11.  Sometimiento  a  comunicación 

previa. 

Las actuaciones que se sujetan a la presentación 
de  una  comunicación  previa  al  inicio  de  las 
mismas  son  las  que  se  citan  a  continuación,  y 
deben cumplir las siguientes condiciones: 

‐ No supondrán alteración estructural. 

‐ No afectarán a la fachada del edificio. 

‐ No se realizarán en edificios catalogados ni en 
trámite de catalogación. 

Supuestos: 
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obra. 

3.-Llanterneria. 

4.-Instal·lació elèctrica. 

BANYS I LAVABOS: 

-Substitució de revestiments (paviments, 

enrajolats, falsos sostres). 

2.-Substitució de sanitaris si requerixen obra. 

3.-Reparació o millora d’instal·lacions 

elèctriques. 

4.-Llanterneria. 

RESTA DE LA VIVENDA: 

1.-Descrostonats. 

2.-Lluïts i pintures. 

3.-Substitució de paviments sense superposició 

dels mateixos ni increment de càrregues. 

4.-Fusteria interior. 

5.-Falsos sostres. 

2.-En vestíbuls i escales comunitàries: 

1.-Substitució de paviments. 

2.-Enrajolats. 

3.-Manteniment d’instal·lacions ja existents. 

CAPÍTOL TERCER. RÈGIM JURÍDIC DE 

LES LLICÈNCIES, DECLARACIONS 

RESPONSABLES I COMUNICACIONS 

PRÈVIES 

Secció 1a. Llicències 

Article 12. Règim Jurídic de les llicències. 

1. En el interior de viviendas: 

COCINA: 

1.‐Sustitución  de  revestimientos  (pavimentos, 
alicatados, falsos techos). 

2.‐Sustitución de muebles de cocina si requieren 
obra. 

3.‐Fontanería. 

4.‐Instalación eléctrica. 

BAÑOS Y ASEOS: 

1.‐Sustitución  de  revestimientos  (pavimentos, 
alicatados, falsos techos). 

2.‐Sustitución de sanitarios si requieren obra. 

3.‐Reparación  o  mejora  de  instalaciones 
eléctricas. 

4.‐Fontanería. 

RESTO DE VIVIENDA: 

1.‐Desconchados. 

2.‐Enlucidos y pinturas. 

3.‐Sustitución  de  pavimentos  sin  superposición 
de los mismos ni incremento de cargas. 

4.‐Carpintería interior. 

5.‐Falsos techos. 

2.En zaguanes y escaleras comunitarias: 

1.‐Sustitución de pavimentos. 

2.‐Alicatados. 

3.‐Mantenimiento de instalaciones ya existentes.

CAPÍTULO TERCERO. RÉGIMEN  JURÍDICO DE 

LAS  LICENCIAS,  DECLARACIONES 

RESPONSABLES  Y  COMUNICACIONES 
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1. Les llicències s’atorguen excepte el dret de 

propietat i sense perjuí de tercers, en virtut del 

que establix la legislació urbanística. 

2. Produïxen efectes únicament entre 

l’Ajuntament d’Algímia d’Alfara i el subjecte a 

l’actuació del qual es referisquen, però no 

alteraran les situacions jurídiques privades entre 

este i terceres persones. 

3. Les llicències no podran ser invocades per a 

excloure o disminuir la responsabilitat civil o 

penal en què hagueren incorregut els titulars en 

l’exercici de les actuacions autoritzades. 

4. En matèria de silenci administratiu caldrà 

ajustar-se al que disposa la legislació estatal i 

autonòmica vigent, sense que puguen entendre’s 

adquirides per silenci administratiu, facultats en 

contra de les lleis, dels Plans, Projectes, 

Programes o Ordenances o, en general, en 

termes contraris, oposats o disconformes amb 

les previsions de l’ordenació urbanística. 

Article 13. Terminis d’execució de les obres 

sotmeses a llicència prèvia. 

Els terminis per a iniciar i concloure les obres 

seran els establits en la legislació urbanística i en 

el Pla General d’Ordenació Urbana. S’admetran 

interrupcions en l’execució de les mateixes, en 

els termes establits en les dites normes. 

Article 14. Caducitat i pròrrogues de les 

llicències. 

1. Expirats els terminis de l’article anterior, 

d’ofici o a instància de part, i amb audiència 

prèvia als interessats, es declararà la caducitat 

PREVIAS 

Sección 1ª. Licencias 

Artículo  12.  Régimen  Jurídico  de  las 

licencias. 

1.  Las  licencias  se  otorgan  salvo  el  derecho  de 
propiedad y sin perjuicio de  terceros, en virtud 
de lo establecido en la legislación urbanística. 

2.  Producen  efectos  únicamente  entre  el 
Ayuntamiento de Algimia de Alfara y el sujeto a 
cuya actuación se refieran, pero no alterarán las 
situaciones  jurídicas  privadas  entre  éste  y 
terceras personas. 

3.  Las  licencias  no  podrán  ser  invocadas  para 
excluir  o  disminuir  la  responsabilidad  civil  o 
penal en que hubieran incurrido los titulares en 
el ejercicio de las actuaciones autorizadas. 

4.  En  materia  de  silencio  administrativo  se 
estará  a  lo  dispuesto  en  la  legislación  estatal  y 
autonómica vigente, sin que puedan entenderse 
adquiridas  por  silencio  administrativo, 
facultades en contra de  las  leyes, de  los Planes, 
Proyectos,  Programas  u  Ordenanzas  o,  en 
general,  en  términos  contrarios,  opuestos  o 
disconformes  con  las  previsiones  de  la 
ordenación urbanística. 

Artículo 13. Plazos de ejecución de las obras 

sometidas a licencia previa. 

Los plazos para iniciar y concluir las obras serán 
los  establecidos  en  la  legislación  urbanística  y 
en  el  Plan  General  de  Ordenación  Urbana.  Se 
admitirán  interrupciones  en  la  ejecución de  las 
mismas,  en  los  términos establecidos en dichas 
normas. 
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de la llicència, segons el que establix la legislació 

urbanística. 

2. S’atorgaran, de manera general, pròrrogues 

dels terminis de les llicències, en els termes que 

preveu la legislació urbanística. 

Excepcionalment, es podran atorgar pròrrogues 

addicionals a les previstes en la legislació 

urbanística, motivades per greus raons 

econòmiques o d’una altra índole, de caràcter 

general. No s’admetran sol·licituds d’este tipus 

de pròrroga, fundades en raons de mera índole 

particular. En la sol·licitud de pròrroga 

excepcional es motivaran les raons que la 

justifiquen; en el cas que s’haguera produït una 

variació en l’ordenació urbanística, o en la 

normativa tècnica i de qualitat de l’edificació, 

s’adjuntarà la documentació tècnica necessària 

per a adaptar el projecte que va obtindre 

llicència a la nova normativa d’aplicació. 

La pròrroga així atorgada, se sotmetrà als 

terminis i condicions que resulten adequats a les 

circumstàncies que la motiven. 

Secció 2a. Declaracions responsables 

Article 15. Règim jurídic de la declaració 

responsable. 

1. Les declaracions responsables són aquells 

documents pels quals un promotor manifesta, 

sota la seua exclusiva responsabilitat, que 

complix amb els requisits exigits en la normativa 

vigent per al reconeixement d’un dret, que 

posseïx la documentació tècnica que així ho 

acredita, i que es compromet a mantindre el seu 

compliment durant el temps que dure el dit 

reconeixement o exercici. En la seua tramitació 

Artículo  14.  Caducidad  y  prórrogas  de  las 

licencias. 

1. Expirados  los plazos del artículo anterior, de 
oficio o a instancia de parte, y previa audiencia a 
los  interesados,  se declarará  la  caducidad de  la 
licencia,  según  lo  establecido  en  la  legislación 
urbanística. 

2.  Se  otorgarán,  de  manera  general,  prórrogas 
de  los  plazos  de  las  licencias,  en  los  términos 
previstos  en  la  legislación  urbanística. 
Excepcionalmente, se podrán otorgar prórrogas 
adicionales  a  las  previstas  en  la  legislación 
urbanística,  motivadas  por  graves  razones 
económicas  o  de  otra  índole,  de  carácter 
general. No se admitirán solicitudes de este tipo 
de  prórroga,  fundadas  en  razones  de  mera 
índole  particular.  En  la  solicitud  de  prórroga 
excepcional  se  motivarán  las  razones  que  la 
justifican;  en  el  caso  de  que  se  hubiese 
producido  una  variación  en  la  ordenación 
urbanística,  o  en  la  normativa  técnica  y  de 
calidad  de  la  edificación,  se  adjuntará  la 
documentación  técnica  necesaria  para  adaptar 
el  proyecto  que  obtuvo  licencia  a  la  nueva 
normativa de aplicación. 
La  prórroga  así  otorgada,  se  someterá  a  los 
plazos  y  condiciones  que  resulten  adecuados  a 
las circunstancias que la motivan. 

Sección 2ª. Declaraciones responsables 

Artículo  15.  Régimen  jurídico  de  la 

declaración responsable. 

1.  Las  declaraciones  responsables  son  aquellos 
documentos  por  los  que  un  promotor 
manifiesta,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad, 
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no es tindrà en compte, igual que succeïx amb 

les llicències, ni el dret de propietat ni drets de 

tercers, en virtut del que establix la legislació 

urbanística. 

2. Produïxen efectes entre l’Ajuntament 

d’Algímia d’Alfara i el subjecte a l’actuació del 

qual es referisquen, però no alteraran les 

situacions jurídiques privades entre este i 

terceres persones. 

3. La presentació d’una declaració responsable 

no podrà ser invocada per a excloure o 

disminuir la responsabilitat civil o penal en què 

hagueren incorregut els titulars en l’exercici de 

les actuacions per a les que se sol·licita. 

 

Article 16. Terminis per a l’execució d’obres 

sotmeses a declaració responsable. 

Les obres podran iniciar-se de forma 

immediata, no obstant: 

1. Els terminis per a iniciar i concloure les obres 

sotmeses a declaració responsable, seran els 

establits en la legislació urbanística i en el Pla 

General d’Ordenació Urbana d’Algímia 

d’Alfara per a les llicències. 

2. Una vegada transcorreguts estos sense que 

s’hagen dut a terme les actuacions per a les que 

va ser presentada la declaració responsable o 

sense que s’hagen finalitzat les mateixes, es 

produirà l’extinció, amb audiència prèvia a 

l’interessat, del dret que l’assistix, per la qual 

cosa, en cas de voler iniciar o continuar les 

obres, haurà de presentar novament una 

declaració responsable amb tota la 

que  cumple  con  los  requisitos  exigidos  en  la 
normativa vigente para el reconocimiento de un 
derecho,  que  posee  la  documentación  técnica 
que  así  lo  acredita,  y  que  se  compromete  a 
mantener  su  cumplimiento  durante  el  tiempo 
que dure dicho reconocimiento o ejercicio. En su 
tramitación no se tendrá en cuenta, al igual que 
sucede  con  las  licencias,  ni  el  derecho  de 
propiedad ni derechos de terceros, en virtud de 
lo establecido en la legislación urbanística. 

2.  Producen  efectos  entre  el  Ayuntamiento  de 
Algimia de Alfara y el sujeto a cuya actuación se 
refieran,  pero  no  alterarán  las  situaciones 
jurídicas  privadas  entre  éste  y  terceras 
personas. 

3.  La  presentación  de  una  declaración 
responsable no podrá ser invocada para excluir 
o  disminuir  la  responsabilidad  civil  o  penal  en 
que  hubieran  incurrido  los  titulares  en  el 
ejercicio  de  las  actuaciones  para  las  que  se 
solicita. 
 

Artículo  16.  Plazos  para  la  ejecución  de 

obras sometidas a declaración responsable. 

Las obras podrán  iniciarse de  forma  inmediata, 
no obstante: 

1.  Los  plazos  para  iniciar  y  concluir  las  obras 
sometidas  a  declaración  responsable,  serán  los 
establecidos en la legislación urbanística y en el 
Plan General de Ordenación Urbana de Algimia 
de Alfara para las licencias. 

2. Una vez transcurridos éstos sin que se hayan 
llevado  a  cabo  las  actuaciones  para  las  que  fue 
presentada la declaración responsable o sin que 
se hayan  finalizado  las mismas,  se producirá  la 
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documentació necessària. 

3. No s’admetrà cap tipus de pròrroga en 

aquelles actuacions urbanístiques que es 

tramiten a través de la declaració responsable, 

excepte paralització per força major o justa 

causa. 

Secció 3a. Comunicacions prèvies 

Article 17. Règim jurídic de les actuacions 

urbanístiques susceptibles de tramitació a 

través de comunicació prèvia. 

Únicament es podran executar per mitjà de 

comunicació prèvia les obres relacionades en 

l’article 11, havent de descriure’s les mateixes en 

la dita comunicació. No serà possible iniciar les 

obres fins que s’haja presentat tota la 

documentació exigida en l’annex I.1 d’esta 

Ordenança, podent decretar-se inclús la 

paralització de les obres, amb audiència prèvia a 

l’interessat, sense perjuí de les sancions 

oportunes que puguen imposar-se, prèvia 

tramitació d’expedient sancionador. 

Les actuacions urbanístiques que es tramiten a 

través d’esta figura no podran comportar 

ocupació del domini públic, i, si fóra necessari 

per a la seua execució la utilització de la via 

pública a través de contenidors d’obra, es 

presentarà documentació acreditativa en el 

mateix moment de la seua presentació. Serà 

obligada la tinença de còpia del document de 

comunicació prèvia a la vista, a l’efecte de la 

possible actuació per part dels serveis 

municipals. 

Si les obres que s’executen superen l’àmbit 

extinción,  previa  audiencia  al  interesado,  del 
derecho  que  le  asiste,  por  lo  que,  en  caso  de 
querer  iniciar  o  continuar  las  obras,  deberá 
presentar de nuevo una declaración responsable 
con toda la documentación necesaria. 

3.  No  se  admitirá  ningún  tipo  de  prórroga  en 
aquellas  actuaciones  urbanísticas  que  se 
tramiten a través de la declaración responsable, 
salvo  paralización  por  fuerza  mayor  o  justa 
causa. 

Sección 3ª. Comunicaciones previas 

Artículo  17.  Régimen  jurídico  de  las 

actuaciones  urbanísticas  susceptibles  de 

tramitación a través de comunicación previa. 

Únicamente  se  podrán  ejecutar  mediante 
comunicación  previa  las  obras  relacionadas  en 
el  artículo  11,  debiendo describirse  las mismas 
en  dicha  comunicación.  No  será  posible  iniciar 
las  obras hasta que  se haya presentado  toda  la 
documentación  exigida  en  el  Anexo  I.1  de  esta 
Ordenanza,  pudiendo  decretarse  incluso  la 
paralización  de  las  obras,  previa  audiencia  al 
interesado,  sin  perjuicio  de  las  sanciones 
oportunas  que  puedan  imponerse,  previa 
tramitación de expediente sancionador. 

Las  actuaciones  urbanísticas  que  se  tramiten  a 
través  de  esta  figura  no  podrán  conllevar 
ocupación  del  dominio  público,  y,  si  fuera 
necesario  para  su  ejecución  la  utilización  de  la 
vía pública a través de contenedores de obra, se 
presentará  documentación  acreditativa  en  el 
mismo  momento  de  su  presentación.  Será 
obligada la tenencia de copia del documento de 
comunicación  previa  a  la  vista,  a  efectos  de  la 
posible  actuación  por  parte  de  los  servicios 
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indicat en el paràgraf primer, haurà de 

presentar-se bé la declaració responsable o la 

sol·licitud de llicència corresponent. 

Article 18. Terminis per a l’execució d’obres 

sotmeses a comunicació prèvia. 

Les actuacions per a les que es presente 

comunicació prèvia podran iniciar-se de manera 

immediata sempre que la documentació 

preceptiva estiga completa. 

Hauran de ser finalitzades en el termini marcat 

en la pròpia comunicació prèvia i com a màxim 

en el termini de tres mesos, excepte paralització 

per força major o justa causa. 

CAPÍTOL QUART. PROCEDIMENT DE 

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES, 

DECLARACIONS RESPONSABLES I 

COMUNICACIONS PRÈVIES 

Secció 1a. Llicències 

Article 19. Procediment general de concessió de 

llicències. 

1. Sense perjuí de les peculiaritats pròpies de 

cada tipus de llicència, el procediment general 

una vegada rebuda la sol·licitud de llicència serà 

la comprovació que la documentació que 

s’acompanya és l’exigida en l’annex I.1 i es troba 

completa. En el cas que s’observaren carències 

documentals s’efectuarà un requeriment 

d’esmena per un termini de deu dies hàbils, 

informant que es considerarà que desistix de la 

seua petició en cas de no esmenar-se les 

municipales. 

Si  las  obras  que  se  ejecutan  superan  el  ámbito 
indicado  en  el  párrafo  primero,  deberá 
presentarse bien la declaración responsable o la 
solicitud de licencia correspondiente. 

Artículo  18.  Plazos  para  la  ejecución  de 

obras sometidas a comunicación previa. 

Las  actuaciones  para  las  que  se  presente 
comunicación  previa  podrán  iniciarse  de 
manera  inmediata  siempre  y  cuando  la 
documentación preceptiva esté completa. 

Deberán ser  finalizadas en el plazo marcado en 
la  propia  comunicación  previa  y  como máximo 
en el plazo de tres meses, salvo paralización por 
fuerza mayor o justa causa. 

CAPITULO  CUARTO.  PROCEDIMIENTO  DE 

CONCESIÓN DE LICENCIAS, 

DECLARACIONES  RESPONSABLES  Y 

COMUNICACIONES PREVIAS 

Sección 1ª. Licencias 

Artículo  19.  Procedimiento  general  de 

concesión de licencias. 

1. Sin perjuicio de las peculiaridades propias de 
cada  tipo  de  licencia,  el  procedimiento  general 
una  vez  recibida  la  solicitud  de  licencia  será  la 
comprobación de que  la documentación que  se 
acompaña  es  la  exigida  en  el  Anexo  I.1  y  se 
encuentra  completa.  En  el  caso  de  que  se 
observasen carencias documentales se efectuará 
un  requerimiento  de  subsanación  por  un  plazo 
de  diez  días  hábiles,  informando  de  que  se  le 
tendrá  por  desistido  de  su  petición  en  caso  de 
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mateixes. 

En el moment en què la documentació s’haja 

aportat en la seua totalitat, conforme al citat 

Annex, es requeriran aquells informes tècnics i 

jurídics relatius a la conformitat de l’acte o ús 

pretés amb l’ordenació urbanística aplicable 

havent de ser sol·licitats simultàniament en un 

sol acte i per una sola vegada. La seua emissió 

estarà subjecta a la legislació sobre Règim 

Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú, i amb 

caràcter general hauran de ser emesos en el 

termini de deu dies hàbils, continuant-se la 

tramitació del procediment en el supòsit de la 

no emissió en l’esmentat termini de l’informe 

sol·licitat. 

2. Una vegada emesos els informes 

anteriorment descrits, l’expedient s’elevarà a 

l’òrgan competent per a atorgar la llicència 

perquè resolga sobre el que sol·licita. 

Article 20. Comunicacions preceptives en 

l’execució d’obres. 

Atorgada la llicència, s’haurà de comunicar 

obligatòriament i de manera fefaent a 

l’Ajuntament els següents moments de la seua 

execució: 

1) L’inici de les obres, per mitjà d’acta d’inici 

d’obres firmada pel promotor, el constructor i la 

direcció facultativa. 

2) L’eixida de rasant de l’edificació en cas de 

nova planta. 

3) L’acabat de l’estructura i compartimentacions, 

als efectes previstos en la legislació Urbanística 

no subsanarse las mismas. 

En el momento en que la documentación se haya 
aportado  en  su  totalidad,  conforme  al  citado 
Anexo, se requerirán aquellos informes técnicos 
y jurídicos relativos a la conformidad del acto o 
uso  pretendido  con  la  ordenación  urbanística 
aplicable  debiendo  ser  solicitados 
simultáneamente en un sólo acto y por una sola 
vez.  Su  emisión  estará  sujeta  a  la  legislación 
sobre Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común,  y  con  carácter  general  deberán  ser 
emitidos  en  el  plazo  de  diez  días  hábiles, 
continuándose la tramitación del procedimiento 
en  el  supuesto  de  la  no  emisión  en  el  citado 
plazo del informe solicitado. 

2. Una vez emitidos los informes anteriormente 
descritos,  el  expediente  se  elevará  al  órgano 
competente  para  otorgar  la  licencia  para  que 
resuelva sobre lo solicitado. 

Artículo 20. Comunicaciones preceptivas  en 

la ejecución de obras. 

Otorgada  la  licencia,  se  deberá  comunicar 
obligatoriamente  y  de  manera  fehaciente  al 
Ayuntamiento  los  siguientes  momentos  de  su 
ejecución: 

1) El inicio de las obras, mediante acta de inicio 
de obras firmada por el promotor, el constructor 
y la dirección facultativa. 

2) La salida de rasante de la edificación en caso 
de nueva planta. 

3)  El  acabado  de  la  estructura  y 
compartimentaciones, a los efectos previstos en 
la  legislación  Urbanística  Valenciana,  en  lo 
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Valenciana, quant a l’obra urbanitzadora i la 

seua simultaneïtat amb l’obra edificadora. 

4) La finalització d’obres. 

Secció 2a. Declaracions responsables 

Article 22. Presentació de la declaració 

responsable. 

1. El procediment de les declaracions 

responsables s’iniciarà per mitjà d’instància, que 

s’ajustarà necessàriament als models 

normalitzats que facilitarà la pròpia Corporació, 

en funció dels distints tipus d’actuacions 

sotmeses a este règim, en la que es manifestarà 

que es complix amb tots els requisits urbanístics, 

tècnics i administratius establits en la normativa 

vigent. A la dita instància s’adjuntarà la 

documentació exigida en els Annexos I.1 i IV.1, 

inclòs projecte o memòria; així mateix 

s’aportarà, si és procedent, l’exigida per a 

l’instrument d’intervenció ambiental 

corresponent. 

2. En els supòsits en què la declaració 

responsable es presentara per alguna 

Administració Pública, la dita declaració haurà 

d’estar subscrita per un òrgan superior de 

l’administració que es tracte, o per l’òrgan 

directiu que reglamentàriament tinga atribuïda 

eixa facultat. 

3. La declaració indicarà i acreditarà la identitat 

del promotor i de la resta dels agents de 

l’edificació (constructor, projectista i directors 

tècnics de les obres), així com la ubicació física 

de l’actuació, inclosa la seua referència 

cadastral, acompanyant-se el justificant 

relativo  a  la  obra  urbanizadora  y  su 
simultaneidad con la obra edificadora. 

4) La finalización de obras. 

Sección 2ª. Declaraciones responsables 

Artículo  22.  Presentación  de  la  declaración 

responsable. 

1.  El  procedimiento  de  las  declaraciones 
responsables se iniciará mediante instancia, que 
se  ajustará  necesariamente  a  los  modelos 
normalizados  que  facilitará  la  propia 
Corporación, en función de los distintos tipos de 
actuaciones sometidas a este régimen, en la que 
se  manifestará  que  se  cumple  con  todos  los 
requisitos  urbanísticos,  técnicos  y 
administrativos  establecidos  en  la  normativa 
vigente.  A  dicha  instancia  se  adjuntará  la 
documentación exigida en  los Anexos I.1 y  IV.1, 
incluido  proyecto  o  memoria;  asimismo  se 
aportará,  si  procede,  la  exigida  para  el 
instrumento  de  intervención  ambiental 
correspondiente. 

2.  En  los  supuestos  en  que  la  declaración 
responsable  se  presentase  por  alguna 
Administración  Pública,  dicha  declaración 
deberá estar suscrita por un órgano superior de 
la  administración  de  que  se  trate,  o  por  el 
órgano directivo que reglamentariamente tenga 
atribuida esa facultad. 

3.  La  declaración  indicará  y  acreditará  la 
identidad  del  promotor  y  del  resto  de  los 
agentes  de  la  edificación  (constructor, 
proyectista  y  directores  técnicos  de  las  obras), 
así  como  la  ubicación  física  de  la  actuación, 
incluida su referencia catastral, acompañándose 
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acreditatiu del pagament de la corresponent 

taxa per actuacions urbanístiques i de l’impost 

sobre construccions, instal·lacions i obres, 

segons l’Ordenança Fiscal vigent. 

Al model normalitzat de declaració responsable, 

quan requerisca l’aportació de projecte o 

memòria, s’acompanyarà obligatòriament 

l’esquema tècnic justificatiu segons el model 

inclòs en l’Annex IV.1 d’esta Ordenança, firmat 

pel projectista. 

4. Esta declaració junt amb la documentació que 

ha d’acompanyar-la es podrà presentar en 

qualsevol de les formes admeses en la legislació 

bàsica de procediment administratiu. 

5. El promotor, una vegada efectuada sota la 

seua exclusiva responsabilitat la declaració que 

complix amb tots els requisits exigibles per a 

executar les obres, i presentada esta ant 

l’Ajuntament, estarà habilitat per a l’inici 

immediat de les mateixes, sense perjuí de les 

potestats municipals de comprovació i inspecció 

dels requisits habilitants per a l’exercici del dret 

i de l’adequació del que executa al contingut de 

la declaració. 

6. 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’Ajuntament, determinarà la 

impossibilitat d’iniciar les obres o de realitzar els 

actes corresponents des del moment que es 

tinga constància de tals fets, arribant inclús a la 

paralització de les mateixes, amb audiència 

prèvia a l’interessat, sense perjuí de les 

responsabilitats a què es fa referència en el 

el  justificante  acreditativo  del  pago  de  la 
correspondiente  tasa  por  actuaciones 
urbanísticas  y  del  impuesto  sobre 
construcciones,  instalaciones  y  obras,  según  la 
Ordenanza Fiscal vigente. 

Al  modelo  normalizado  de  declaración 
responsable,  cuando  requiera  la  aportación  de 
proyecto  o  memoria,  se  acompañará 
obligatoriamente  el  esquema  técnico 
justificativo  según  el  modelo  incluido  en  el 
Anexo  IV.1  de  esta  Ordenanza,  firmado  por  el 
proyectista. 

4. Esta declaración  junto  con  la documentación 
que  debe  acompañarla  se  podrá  presentar  en 
cualquiera  de  las  formas  admitidas  en  la 
legislación  básica  de  procedimiento 
administrativo. 

5.  El  promotor,  una  vez  efectuada  bajo  su 
exclusiva responsabilidad  la declaración de que 
cumple  con  todos  los  requisitos  exigibles  para 
ejecutar  las  obras,  y  presentada  ésta  ante  el 
Ayuntamiento,  estará  habilitado  para  el  inicio 
inmediato  de  las  mismas,  sin  perjuicio  de  las 
potestades  municipales  de  comprobación  e 
inspección de los requisitos habilitantes para el 
ejercicio  del  derecho  y  de  la  adecuación  de  lo 
ejecutado al contenido de la declaración. 

6. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter 
esencial,  en  cualquier  dato,  manifestación  o 
documento  que  se  acompañe  o  incorpore  a  la 
declaración  responsable,  o  la  no  presentación 
ante  el  Ayuntamiento,  determinará  la 
imposibilidad  de  iniciar  las  obras  o  de  realizar 
los actos correspondientes desde el momento en 
que  se  tenga  constancia  de  tales  hechos, 
llegando incluso a la paralización de las mismas, 
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paràgraf següent. 

7. Seran responsables amb caràcter exclusiu de 

la veracitat dels dades aportades, i dins del marc 

de responsabilitats establit, sobretot per la Llei 

d’Ordenació d’Edificació o norma que ho 

substituïsca, els promotors i els projectistes 

firmants del projecte o memòria presentada, 

quan procedisca, podent comportar a més la 

corresponent instrucció d’expedient 

sancionador. 

Article 23. Desenvolupament procedimental. 

1. Una vegada rebuda la declaració responsable 

i la resta de la documentació presentada, serà 

analitzada formalment immediatament pel 

personal encarregat de tramitar el procediment, 

podent succeir que: 

a) Si de l’examen formal de la documentació 

resulta que està incompleta o mal omplida, 

s’informarà l’interessat de la documentació que 

ha d’esmenar, aportar o completar. El dit 

requeriment implicarà la prohibició d’iniciar les 

obres o de realitzar els actes corresponents en el 

cas de tractar-se d’omissions o inexactituds de 

caràcter essencial. De no completar-se o 

esmenar-se la documentació presentada en el 

termini establit en l’article 71 de la Llei 30/92 de 

Règim Jurídic de les Administracions Públiques 

i Procediment Administratiu Comú, es tindrà 

per desistit a l’interessat de la seua declaració 

responsable, la qual cosa serà declarada en 

resolució expressa en la qual es disposarà la 

prohibició d’iniciar les obres o de realitzar els 

actes corresponents, podent decretar-se inclús la 

paralització, amb audiència prèvia de 

previa  audiencia  al  interesado,  sin  perjuicio  de 
las  responsabilidades  a  las  que  se  hace 
referencia en el párrafo siguiente. 

7. Serán responsables con carácter exclusivo de 
la veracidad de los datos aportados, y dentro del 
marco  de  responsabilidades  establecido,  sobre 
todo por  la Ley de Ordenación de Edificación o 
norma  que  lo  sustituya,  los  promotores  y  los 
proyectistas  firmantes  del  proyecto  o memoria 
presentada,  cuando  proceda,  pudiendo 
conllevar  además  la  correspondiente 
instrucción de expediente sancionador. 

Artículo 23. Desarrollo procedimental. 

1. Una vez recibida la declaración responsable y 
el  resto  de  la  documentación  presentada,  será 
analizada  formalmente  de  inmediato  por  el 
personal  encargado  de  tramitar  el 
procedimiento, pudiendo suceder que: 

a)  Si  del  examen  formal  de  la  documentación 
resulta  que  está  incompleta  o  mal 
cumplimentada, se informará al interesado de la 
documentación  que  debe  subsanar,  aportar  o 
completar.  Dicho  requerimiento  implicará  la 
prohibición de iniciar las obras o de realizar los 
actos correspondientes en el caso de tratarse de 
omisiones  o  inexactitudes  de  carácter  esencial. 
De  no  completarse  o  subsanarse  la 
documentación  presentada  en  el  plazo 
establecido en el artículo 71 de la Ley 30/92 de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones 
Públicas  y  Procedimiento  Administrativo 
Común, se tendrá por desistido al interesado de 
su  declaración  responsable,  lo  cual  será 
declarado  en  resolución  expresa  en  la  cual  se 
dispondrá  la  prohibición  de  iniciar  las  obras  o 
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l’interessat, fins que no es presente una nova 

declaració ajustada als requisits establits, o la 

restauració de la legalitat urbanística. 

b) Si de l’examen formal de la documentació 

s’estima que l’obra que es pretén executar no ha 

de regir-se pel procediment de declaració 

responsable, es requerirà a l’interessat a fi que 

sol·licite la llicència d’obres corresponent, 

ajustant-se al procediment establit a este efecte 

en la present Ordenança. El requeriment que 

s’efectue suposarà la prohibició d’iniciar les 

obres o de realitzar els actes corresponents, 

havent de paralitzar-se estes en el cas que hagen 

sigut iniciades. 

c) Si de l’examen de la documentació 

presentada es comprova que la mateixa és 

formalment completa, i no s’aprecia inexactitud 

o incorrecció aparent, es tindrà per rebuda la 

declaració responsable; quedant sotmesa 

l’actuació declarada a 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, en els termes establits en la legislació 

aplicable i en la present Ordenança. 

L’Ajuntament podrà realitzar ulteriors 

comprovacions, tant del contingut de la 

documentació tècnica aportada, com de l’obra 

realitzada, i/o l’activitat instal·lada. 

2. Sempre que no incórrega en algun dels 

supòsits subjectes a llicència, les modificacions 

de les obres objecte de declaració responsable 

que suposen una alteració de les condicions o 

característiques de les mateixes, requeriran la 

prèvia presentació en l’Ajuntament d’una 

de realizar los actos correspondientes, pudiendo 
decretarse  incluso  la  paralización,  previa 
audiencia  del  interesado,  en  tanto  no  se 
presente  una  nueva  declaración  ajustada  a  los 
requisitos  establecidos,  o  la  restauración  de  la 
legalidad urbanística. 

b) Si del examen formal de la documentación se 
estima que  la obra que se pretende ejecutar no 
ha  de  regirse  por  el  procedimiento  de 
declaración  responsable,  se  requerirá  al 
interesado  a  fin  de  que  solicite  la  licencia  de 
obras  correspondiente,  ajustándose  al 
procedimiento  establecido  al  efecto  en  la 
presente  Ordenanza.  El  requerimiento  que  se 
efectúe  supondrá  la  prohibición  de  iniciar  las 
obras  o  de  realizar  los  actos  correspondientes, 
debiendo  paralizarse  éstas  en  el  caso  de  que 
hayan sido iniciadas. 

c)  Si  del  examen  de  la  documentación 
presentada  se  comprueba  que  la  misma  es 
formalmente  completa,  y  no  se  aprecia 
inexactitud  o  incorrección  aparente,  se  tendrá 
por  recibida  la  declaración  responsable; 
quedando sometida la actuación declarada a las 
potestades  municipales  de  comprobación  o 
inspección de los requisitos habilitantes para el 
ejercicio  del  derecho  y  de  la  adecuación  de  lo 
ejecutado al  contenido de  la declaración, en  los 
términos establecidos en la legislación aplicable 
y  en  la  presente  Ordenanza.  El  Ayuntamiento 
podrá realizar ulteriores comprobaciones, tanto 
del  contenido  de  la  documentación  técnica 
aportada,  como  de  la  obra  realizada,  y/o  la 
actividad instalada. 

2.  Siempre  que  no  incurra  en  alguno  de  los 
supuestos  sujetos  a  licencia,  las modificaciones 



Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 35 de 80 

declaració responsable complementària 

acompanyada de l’autoliquidació de la taxa 

corresponent. Si les modificacions en les obres 

suposen un augment del seu pressupost, haurà 

de presentar-se autoliquidació complementària 

de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres. 

3.- En l’execució de les obres sotmeses a 

tramitació de declaració responsable, haurà de 

ser observada la resta de normativa local que 

pot veure’s afectada, i més en concret la relativa 

a la reparació d’aquells desperfectes que es 

puguen originar en la via pública. Així mateix, el 

promotor haurà de comunicar a l’Ajuntament 

d’Algímia d’Alfara aquelles incidències que es 

produïsquen en l’execució de les obres. 

Secció 3a. Comunicacions Prèvies 

Article 24. Comunicació prèvia a l’execució 

d’obres. 

La presentació del document de comunicació 

prèvia acompanyat de la documentació 

necessària, segons el model normalitzat previst 

en l’annex I.1 d’esta Ordenança, en el que 

l’interessat comunica que les obres que té 

previst realitzar es troben incloses en els 

supòsits que en esta norma se sotmeten a eixe 

règim, fent constar les dades identificatives i 

domicili de l’interessat, així com de l’immoble 

objecte de l’actuació, referència cadastral 

inclosa, habilitarà el peticionari per a la 

realització de les actuacions descrites en la 

mateixa. 

Si de l’examen de la documentació s’observara 

de  las  obras  objeto  de  declaración  responsable 
que supongan una alteración de las condiciones 
o  características  de  las  mismas,  requerirán  la 
previa presentación en el Ayuntamiento de una 
declaración  responsable  complementaria 
acompañada  de  la  autoliquidación  de  la  tasa 
correspondiente.  Si  las  modificaciones  en  las 
obras  suponen  un  aumento  de  su  presupuesto, 
deberá  presentarse  autoliquidación 
complementaria  del  impuesto  sobre 
construcciones, instalaciones y obras. 

3.‐  En  la  ejecución  de  las  obras  sometidas  a 
tramitación de declaración  responsable, deberá 
ser  observada  el  resto  de  normativa  local  que 
puede  verse  afectada,  y  más  en  concreto  la 
relativa a la reparación de aquellos desperfectos 
que  se  puedan  originar  en  la  vía  pública. 
Asimismo,  el  promotor  deberá  comunicar  al 
Ayuntamiento  de  Algimia  de  Alfara  aquellas 
incidencias que se produzcan en la ejecución de 
las obras. 

Sección 3ª. Comunicaciones Previas 

Artículo  24.  Comunicación  previa  a  la 

ejecución de obras. 

La  presentación  del  documento  de 
comunicación  previa  acompañado  de  la 
documentación  necesaria,  según  el  modelo 
normalizado  previsto  en  el  Anexo  I.1  de  esta 
Ordenanza,  en  el  que  el  interesado  comunica 
que  las  obras  que  tiene  previsto  realizar  se 
encuentran  incluidas  en  los  supuestos  que  en 
esta norma se someten a ese régimen, haciendo 
constar  los datos  identificativos y domicilio del 
interesado,  así  como  del  inmueble  objeto  de  la 
actuación,  referencia  catastral  incluida, 
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pels Serveis Municipals que esta està 

incompleta, es realitzarà un requeriment escrit 

en el mateix moment de presentació de la 

comunicació, atorgant-li un termini de deu dies 

per a completar-la. 

El règim procedimental d’estes actuacions no 

exonera els firmants de les comunicacions de les 

seues obligacions fiscals o civils determinades en 

la normativa vigent. 

Secció 4a. Elements auxiliars en l’execució de 

les obres 

Article 25. Àmbit objectiu i règim jurídic. 

1. Les ocupacions de la via pública derivades de 

l’execució d’obres, com ara bastides, contenidors 

de runes d’obra, grues i tanques de protecció 

d’obra, es regularan de conformitat amb les 

condicions que s’establixen en la present 

Ordenança. 

2. Amb caràcter general, les esmentades 

ocupacions s’autoritzaran o denegaran tenint en 

compte l’afluència de vianants i vehicles, 

l’existència de guals, passos de vianants, 

accessos i eixides de locals comercials, i estaran 

subjectes, a més del compliment de les 

condicions disposades en esta Ordenança, a la 

normativa autonòmica d’accessibilitat d’espais 

urbans. 

3. La instal·lació de bastida o estructura 

estabilitzadora de fatxades sempre requerirà 

autorització per part de l’Ajuntament, per la 

seua possible afecció a la via pública, havent de 

subjectar-se a les condicions que marca esta 

Ordenança en el seu Annex 

habilitará  al  peticionario  para  la  realización  de 
las actuaciones descritas en la misma. 

Si del examen de la documentación se observase 
por  los  Servicios  Municipales  que  ésta  está 
incompleta,  se  realizará  un  requerimiento 
escrito  en  el  mismo momento  de  presentación 
de  la  comunicación,  otorgándole  un  plazo  de 
diez días para completarla. 

El  régimen  procedimental  de  estas  actuaciones 
no  exonera  a  los  firmantes  de  las 
comunicaciones  de  sus  obligaciones  fiscales  o 
civiles determinadas en la normativa vigente. 

Sección  4ª.  Elementos  auxiliares  en  la 

ejecución de las obras 

Artículo  25.  Ámbito  objetivo  y  régimen 

jurídico. 

1. Las ocupaciones de la vía pública derivadas de 
la  ejecución  de  obras,  tales  como  andamios, 
contenedores  de  escombros  de  obra,  grúas  y 
vallados de protección de obra, se regularán de 
conformidad  con  las  condiciones  que  se 
establecen en la presente Ordenanza. 

2. Con carácter general,  las citadas ocupaciones 
se autorizarán o denegarán  teniendo en cuenta 
la  afluencia  de  peatones  y  vehículos,  la 
existencia de vados, pasos peatonales, accesos y 
salidas de locales comerciales, y estarán sujetas, 
además  de  al  cumplimiento  de  las  condiciones 
dispuestas  en  esta  Ordenanza,  a  la  normativa 
autonómica  de  accesibilidad  de  espacios 
urbanos. 

3.  La  instalación  de  andamio  o  estructura 
estabilizadora  de  fachadas  siempre  requerirá 
autorización por parte del Ayuntamiento, por su 
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La dita autorització s’entendrà inclosa en 

aquells supòsits en què les obres per a les que se 

sol·licite es tramiten a través de llicència, havent 

de resoldre’s de manera conjunta ambdós 

peticions, tal com es disposa en l’article 9.2.a de 

la present Ordenança. 

La resta d’elements auxiliars per a l’execució de 

les obres, que suposen afecció a la via pública, 

per tractar-se del vol de les grues torres, del 

tanca de protecció d’obres o dels contenidors, 

entre altres, s’entendran implícits en la llicència 

d’obres que es concedisca. En cas de tractar-se 

d’obres sotmeses a declaració responsable o 

comunicació prèvia s’haurà de presentar a més 

documentació que justifique la instal·lació dels 

mateixos, aportant la documentació exigida en 

l’annex I.2 i complint les condicions allí 

reflectides. 

TÍTOL TERCER: DE LA IMPLANTACIÓ 

D’ACTIVITATS 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS 

COMUNS 

Article 26. Àmbit. 

Queden sotmeses a la present Ordenança les 

activitats comercials, recreatives, de serveis o 

industrials, tant públiques com privades, que 

s’exercisquen en el terme municipal d’Algímia 

d’Alfara. 

Article 27. Classificació. 

posible  afección  a  la  vía  pública,  debiendo 
sujetarse  a  las  condiciones  que  marca  esta 
Ordenanza en su Anexo 

Dicha  autorización  se  entenderá  incluida  en 
aquellos supuestos en los que las obras para las 
que  se  solicite  se  tramiten  a  través  de  licencia, 
debiendo resolverse de manera conjunta ambas 
peticiones,  tal  y  como se dispone  en  el  artículo 
9.2.a de la presente Ordenanza. 

El  resto  de  elementos  auxiliares  para  la 
ejecución de las obras, que supongan afección a 
la vía pública, por tratarse del vuelo de las grúas 
torres,  del  vallado de protección de  obras  o  de 
los  contenedores,  entre  otros,  se  entenderán 
implícitos en la licencia de obras que se conceda. 
En  caso  de  tratarse  de  obras  sometidas  a 
declaración  responsable  o  comunicación previa 
se deberá presentar además documentación que 
justifique  la  instalación  de  los  mismos, 
aportando la documentación exigida en el Anexo 
I.2 y cumpliendo las condiciones allí reflejadas. 

TÍTULO TERCERO: DE LA IMPLANTACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

CAPÍTULO  PRIMERO.  DISPOSICIONES 

COMUNES 

Artículo 26. Ámbito. 

Quedan  sometidas  a  la  presente  Ordenanza  las 
actividades  comerciales,  recreativas,  de 
servicios  o  industriales,  tanto  públicas  como 
privadas, que se ejerzan en el término municipal 
de Algimia de Alfara. 

Artículo 27. Clasificación. 
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Les activitats es classifiquen i regulen d’acord 

amb el que establix la normativa estatal i 

autonòmica, d’acord amb els procediments 

d’intervenció ambiental i d’espectacles públics i 

activitats recreatives. 

Article 28. Procediments per a l’obertura 

d’activitats. 

L’obertura de qualsevol tipus d’activitat haurà de 

realitzar-se per mitjà de llicència, autorització, 

declaració responsable o comunicació ambiental 

prèvia, tot això de conformitat amb el que 

disposa la present Ordenança i en la normativa 

autonòmica reguladora dels instruments 

d’intervenció ambiental i d’espectacles públics i 

activitats recreatives. 

Article 30. Llicències i autoritzacions. 

L’obertura d’activitats per mitjà del procediment 

de llicència o autorització precisarà la 

comprovació per part de l’Ajuntament del 

compliment de la normativa urbanística i tècnica 

aplicable en cada cas, amb anterioritat a la seua 

posada en funcionament, d’acord amb allò que 

s’ha regulat en la present Ordenança i en la 

normativa autonòmica que se li aplique. 

Article 31. Declaració responsable. 

1. L’obertura d’activitats per mitjà del 

procediment de declaració responsable facultarà 

la seua posada en funcionament de conformitat 

amb el que disposa la present Ordenança i en la 

normativa autonòmica que se li aplique. 

2. El document de declaració responsable haurà 

Las  actividades  se  clasifican  y  regulan  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  la  normativa 
estatal  y  autonómica,  conforme  a  los 
procedimientos de  intervención ambiental  y de 
espectáculos públicos y actividades recreativas. 

Artículo 28. Procedimientos para la apertura 

de actividades. 

La  apertura  de  cualquier  tipo  de  actividad 
deberá  realizarse  mediante  licencia, 
autorización,  declaración  responsable  o 
comunicación  ambiental  previa,  todo  ello  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  presente 
Ordenanza  y  en  la  normativa  autonómica 
reguladora de los instrumentos de intervención 
ambiental  y  de  espectáculos  públicos  y 
actividades recreativas. 

Artículo 30. Licencias y autorizaciones. 

La  apertura  de  actividades  mediante  el 
procedimiento  de  licencia  o  autorización 
precisará  la  comprobación  por  parte  del 
Ayuntamiento del cumplimiento de la normativa 
urbanística y técnica aplicable en cada caso, con 
anterioridad a  su puesta en  funcionamiento, de 
acuerdo  con  lo  regulado  en  la  presente 
Ordenanza y en la normativa autonómica que le 
sea de aplicación. 

Artículo 31. Declaración responsable. 

1.  La  apertura  de  actividades  mediante  el 
procedimiento  de  declaración  responsable 
facultará  su  puesta  en  funcionamiento  de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  presente 
Ordenanza y en la normativa autonómica que le 
sea de aplicación. 
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d’estar subscrit pel titular o prestador de 

l’activitat que garantirà el compliment de tots 

els requisits tècnics i administratius establits en 

la normativa vigent per a procedir a l’obertura. 

La declaració anirà acompanyada per la 

documentació tècnica exigida en l’annex I.3.12 i 

per l’esquema tècnic justificatiu exigit en 

l’Annex IV.2 de la present Ordenança subscrit 

per tècnic competent redactor del projecte en 

què es responsabilitze de l’ajust a la normativa 

vigent del projecte, el local, les seues 

instal·lacions i l’activitat a desenvolupar. 

3. En els supòsits en què la declaració 

responsable es presentara per alguna 

Administració Pública, la dita declaració haurà 

d’estar subscrita per un òrgan superior de 

l’administració que es tracte, o per l’òrgan 

directiu que reglamentàriament tinga atribuïda 

eixa facultat. 

Article 32. Comunicació ambiental prèvia. 

L’obertura d’activitats per mitjà del procediment 

de comunicació ambiental prèvia facultarà al 

titular o prestador a la seua immediata posada 

en funcionament, d’acord amb allò que s’ha 

regulat en la present Ordenança i en la 

normativa autonòmica que se li aplique; sense 

perjuí que l’Ajuntament puga comprovar, en 

qualsevol moment, la veracitat de tots els 

documents i dades aportades, així com el 

compliment dels requisits exigits per la 

normativa vigent. 

Article 33. Control formal de la documentació 

en comunicacions ambientals prèvies i 

declaracions responsables. 

2.  El  documento  de  declaración  responsable 
deberá  estar  suscrito  por  el  titular  o  prestador 
de la actividad que garantizará el cumplimiento 
de  todos  los  requisitos  técnicos  y 
administrativos  establecidos  en  la  normativa 
vigente  para  proceder  a  la  apertura.  La 
declaración  irá  acompañada  por  la 
documentación  técnica  exigida  en  el  Anexo 
I.3.12  y  por  el  esquema  técnico  justificativo 
exigido  en  el  Anexo  IV.2  de  la  presente 
Ordenanza  suscrito  por  técnico  competente 
redactor  del  proyecto  en  el  que  se 
responsabilice del ajuste a la normativa vigente 
del  proyecto,  el  local,  sus  instalaciones  y  la 
actividad a desarrollar. 

3.  En  los  supuestos  en  que  la  declaración 
responsable se presentase por alguna 

Administración  Pública,  dicha  declaración 
deberá estar suscrita por un órgano superior de 
la  administración  de  que  se  trate,  o  por  el 
órgano directivo que reglamentariamente tenga 
atribuida esa facultad. 

Artículo 32. Comunicación ambiental previa. 

La  apertura  de  actividades  mediante  el 
procedimiento  de  comunicación  ambiental 
previa  facultará  al  titular  o  prestador  a  su 
inmediata  puesta  en  funcionamiento,  de 
acuerdo  con  lo  regulado  en  la  presente 
Ordenanza y en la normativa autonómica que le 
sea  de  aplicación;  sin  perjuicio  de  que  el 
Ayuntamiento  pueda  comprobar,  en  cualquier 
momento, la veracidad de todos los documentos 
y datos aportados, así como el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la normativa vigente. 
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1. Junt amb la comunicació ambiental prèvia o 

declaració responsable, necessàriament 

l'interessat haurà d’acompanyar la 

documentació que es detalla en l’annex I.3 per a 

estos tipus de procediments. 

2. El personal municipal encarregat de la seua 

recepció es limitarà a comprovar que els 

documents que es presenten són els requerits 

per a la tramitació del procediment. 

3. Si de l’examen de la documentació presentada 

es comprova que la mateixa és formalment 

completa, i no s’aprecia omissió o incorrecció 

aparent, es tindrà per rebuda la comunicació 

ambiental prèvia o declaració responsable. 

L’Ajuntament podrà realitzar, no obstant això, 

ulteriors comprovacions, tant del contingut de la 

documentació tècnica aportada, com de la 

implantació de l’activitat. 

4. Quan de l’examen de la documentació 

resultara que és incompleta o incorrecta, 

s’informarà l’interessat de la documentació que 

ha de completar o corregir, concedint-li a este 

efecte un termini de deu dies. El dit 

requeriment suposarà la suspensió del dret a 

l’inici de l’activitat. De no completar-se o 

esmenar-se la documentació presentada en el 

termini indicat, es tindrà per desistit a 

l’interessat de la seua comunicació ambiental 

prèvia o declaració responsable, la qual cosa 

serà notificat mitjançant una resolució expressa 

en què es disposarà la prohibició d’exercir 

l’activitat, podent decretar-se, si és el cas, la 

paralització d’obres o tancament de l’activitat, 

amb audiència prèvia a l’interessat, fins que no 

Artículo  33.  Control  formal  de  la 

documentación  en  comunicaciones 

ambientales  previas  y  declaraciones 

responsables. 

1.  Junto  a  la  comunicación  ambiental  previa  o 
declaración  responsable,  necesariamente  el 
interesado deberá acompañar la documentación 
que se detalla en el Anexo I.3 para estos tipos de 
procedimientos. 

2.  El  personal  municipal  encargado  de  su 
recepción  se  limitará  a  comprobar  que  los 
documentos  que  se  presentan  son  los 
requeridos  para  la  tramitación  del 
procedimiento. 

3.  Si  del  examen  de  la  documentación 
presentada  se  comprueba  que  la  misma  es 
formalmente completa, y no se aprecia omisión 
o  incorrección aparente,  se  tendrá por  recibida 
la comunicación ambiental previa o declaración 
responsable. El Ayuntamiento podrá realizar, no 
obstante,  ulteriores  comprobaciones,  tanto  del 
contenido  de  la  documentación  técnica 
aportada,  como  de  la  implantación  de  la 
actividad. 

4.  Cuando  del  examen  de  la  documentación 
resultase  que  es  incompleta  o  incorrecta,  se 
informará  al  interesado  de  la  documentación 
que debe completar o corregir, concediéndole a 
tal  efecto  un  plazo  de  diez  días.  Dicho 
requerimiento  supondrá  la  suspensión  del 
derecho  al  inicio  de  la  actividad.  De  no 
completarse  o  subsanarse  la  documentación 
presentada  en  el  plazo  indicado,  se  tendrá  por 
desistido  al  interesado  de  su  comunicación 
ambiental  previa  o  declaración  responsable,  lo 
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es presente una nova comunicació o declaració 

ajustada als requisits establits en la present 

Ordenança. 

Article 34. Expedició de títol habilitant. 

1. Finalitzat qualsevol dels procediments 

assenyalats en el present Títol, s’expedirà per 

part de l’Ajuntament un títol habilitant a favor 

del titular de l’activitat, que haurà de romandre 

exposat en lloc visible de l’establiment o local on 

es desenvolupe la mateixa durant tota la 

vigència del dit títol. 

2. Als efectes indicats en l’apartat anterior es 

considerarà títol habilitant: 

a) En les activitats susceptibles d’obertura per 

mitjà de comunicació ambiental prèvia: El 

document de presa en consideració. 

b) En les activitats susceptibles d’obertura per 

mitjà de declaració responsable: 

1. Activitats ambientals: La resolució municipal 

de comprovació favorable. 

2. Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives que no acompanyen el certificat 

expedit per un OCA: La llicència d’obertura. 

3. Activitats d’espectacles públics i activitats 

recreatives que sí que acompanyen el certificat 

expedit per un OCA: El certificat del OCA. 

c) En les activitats sotmeses a llicència 

ambiental i en els espectacles públics i activitats 

recreatives subjectes a autorització: La llicència 

d’obertura. 

d) En les activitats sotmeses a autorització 

ambiental integrada: L’autorització concedida 

cual  será  notificado  mediante  resolución 
expresa en la que se dispondrá la prohibición de 
ejercer  la actividad, pudiendo decretarse, en su 
caso,  la  paralización  de  obras  o  cierre  de  la 
actividad,  previa  audiencia  al  interesado,  en 
tanto no se presente una nueva comunicación o 
declaración  ajustada  a  los  requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza. 

Artículo 34. Expedición de título habilitante. 

1.  Finalizado  cualquiera  de  los  procedimientos 
señalados en el presente Título, se expedirá por 
parte  del  Ayuntamiento  un  título  habilitante  a 
favor  del  titular  de  la  actividad,  que  deberá 
permanecer  expuesto  en  lugar  visible  del 
establecimiento  o  local  donde  se  desarrolle  la 
misma durante toda la vigencia de dicho título. 

2. A los efectos indicados en el apartado anterior 
se considerará título habilitante: 

a)  En  las  actividades  susceptibles  de  apertura 
mediante  comunicación  ambiental  previa:  El 
documento de toma en consideración. 

b)  En  las  actividades  susceptibles  de  apertura 
mediante declaración responsable: 

1.  Actividades  ambientales:  La  resolución 
municipal de comprobación favorable. 

2.  Actividades  de  espectáculos  públicos  y 
actividades  recreativas  que  no  acompañen  el 
certificado expedido por un OCA: La  licencia de 
apertura. 

3.  Actividades  de  espectáculos  públicos  y 
actividades  recreativas  que  sí  acompañen  el 
certificado  expedido por  un OCA:  El  certificado 
del 

OCA. 
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per l’administració autonòmica. 

Article 35. Responsabilitats. 

1. Els tècnics firmants de la documentació 

tècnica són responsables del seu ajust a la 

normativa que en cada cas siga aplicable. 

2. Els tècnics que dirigisquen l’efectiva execució 

de les obres i instal·lacions projectades són 

responsables de la seua correcta realització. 

3. Els tècnics firmants de les certificacions que 

es presenten són responsables de la seua 

exactitud i de la veracitat d’allò que s’ha 

asseverat en les mateixes. 

4. Els titulars o prestadors són responsables, 

durant el desenvolupament de les activitats, del 

compliment de mantindre les instal·lacions 

d’acord amb les condicions en què van ser 

concedits els títols habilitants corresponents 

durant tota la vigència dels mateixos, així com 

del funcionament correcte de l’activitat. 

Article 36. Modificació de l’activitat. 

1. Qualsevol modificació substancial de 

l’activitat, en els termes assenyalats en l’article 3 

apartat t), exigirà nou títol habilitant. 

2. Qualsevol altra modificació que pretenga 

realitzar-se en l’activitat que no tinga el caràcter 

de substancial, no requerirà nou títol habilitant. 

No obstant això, la normativa aplicable a la dita 

modificació serà la vigent en el moment de 

practicar-se la sol·licitud, i el títol habilitant 

existent haurà d’incorporar les dites 

modificacions. 

3. Durant la tramitació de la modificació podrà 

c)  En  las  actividades  sometidas  a  licencia 
ambiental  y  en  los  espectáculos  públicos  y 
actividades  recreativas  sujetos  a  autorización: 
La licencia de apertura. 

d)  En  las  actividades  sometidas  a  autorización 
ambiental  integrada: La  autorización concedida 
por la administración autonómica. 

Artículo 35. Responsabilidades. 

1.  Los  técnicos  firmantes  de  la  documentación 
técnica  son  responsables  de  su  ajuste  a  la 
normativa que en cada caso sea aplicable. 

2.  Los  técnicos que dirijan  la  efectiva  ejecución 
de  las  obras  e  instalaciones  proyectadas  son 
responsables de su correcta realización. 

3.  Los  técnicos  firmantes  de  las  certificaciones 
que  se  presenten  son  responsables  de  su 
exactitud  y  de  la  veracidad  de  lo  aseverado  en 
las mismas. 

4. Los titulares o prestadores son responsables, 
durante  el  desarrollo  de  las  actividades,  del 
cumplimiento  de  mantener  las  instalaciones 
conforme  a  las  condiciones  en  que  fueron 
concedidos  los  títulos  habilitantes 
correspondientes durante toda la vigencia de los 
mismos,  así  como  del  correcto  funcionamiento 
de la actividad. 

Artículo 36. Modificación de la actividad. 

1. Toda modificación  sustancial  de  la  actividad, 
en  los  términos  señalados  en  el  artículo  3 
apartado t), exigirá nuevo título habilitante. 

2.  Cualquier  otra  modificación  que  pretenda 
realizarse  en  la  actividad  que  no  tenga  el 
carácter de sustancial, no requerirá nuevo título 
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continuar-se amb l’exercici de l’activitat d’acord 

amb el títol ja existent. 

Article 37. Extinció del títol habilitant. 

Els títols habilitants s’extingiran per renúncia, 

caducitat, revocació, desaparició de l’objecte, 

concessió de nou títol habilitant sobre el mateix 

establiment i compliment del terme o termini. 

1. Renúncia: Els titulars o prestadors, per mitjà 

d’un escrit dirigit a l'Ajuntament, podran 

renunciar als seus títols habilitants, sempre que 

això no supose vulneració de l’ordenament 

jurídic o perjuí a tercers, sense que queden 

eximits de les responsabilitats que pogueren 

derivar-se de la seua actuació. 

2. Caducitat: Els títols habilitants caducaran, 

previ tràmit d’audiència al titular, quan 

concórrega alguna de les circumstàncies 

següents: 

a) Quan no s’haguera iniciat l’execució de les 

instal·lacions emparades pels títols habilitants 

en el termini fixat en estos o, si no n’hi ha, en el 

termini d’un any, excepte causa no imputable al 

titular. 

b) Quan no haguera finalitzat la instal·lació de 

l’activitat en el termini establit en els títols 

habilitants, o si no n’hi ha, en el de dos anys 

comptats des de la data en què van haver 

d’iniciar-se, excepte causa no imputable al 

titular. 

c) Quan el funcionament d’una activitat 

s’haguera interromput durant el període que 

indique la normativa autonòmica aplicable al 

tipus d’activitat, excepte causa no imputable al 

habilitante. No obstante,  la  normativa  aplicable 
a  dicha  modificación  será  la  vigente  en  el 
momento  de  practicarse  la  solicitud,  y  el  título 
habilitante  existente  deberá  incorporar  dichas 
modificaciones. 

3.  Durante  la  tramitación  de  la  modificación 
podrá  continuarse  con  el  ejercicio  de  la 
actividad con arreglo al título ya existente. 

Artículo 37. Extinción del título habilitante. 

Los  títulos  habilitantes  se  extinguirán  por 
renuncia,  caducidad,  revocación,  desaparición 
del objeto, concesión de nuevo título habilitante 
sobre el mismo establecimiento y cumplimiento 
del término o plazo. 

1.  Renuncia:  Los  titulares  o  prestadores, 
mediante escrito dirigido al 

Ayuntamiento,  podrán  renunciar  a  sus  títulos 
habilitantes,  siempre  y  cuando ello  no  suponga 
vulneración  del  ordenamiento  jurídico  o 
perjuicio a terceros, sin que queden eximidos de 
las responsabilidades que pudieran derivarse de 
su actuación. 

2. Caducidad: Los títulos habilitantes caducarán, 
previo  trámite  de  audiencia  al  titular,  cuando 
concurra  alguna  de  las  circunstancias 
siguientes: 

a) Cuando no se hubiera iniciado la ejecución de 
las  instalaciones  amparadas  por  los  títulos 
habilitantes  en  el  plazo  fijado  en  éstos  o,  en  su 
defecto,  en  el  plazo  de  un  año,  salvo  causa  no 
imputable al titular. 

b)  Cuando  no  hubiese  finalizado  la  instalación 
de  la  actividad  en  el  plazo  establecido  en  los 
títulos habilitantes, o en su defecto, en el de dos 
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titular. 

S’exceptuen els casos en què s’haja sol·licitat i 

obtingut l’oportuna pròrroga dels terminis 

establits en els títols habilitants. 

3. Revocació: Determinarà la revocació dels 

títols habilitants, previ procediment sumari amb 

audiència a l’interessat. L’incompliment dels 

requisits o condicions en virtut dels quals es van 

atorgar aquells, així com, en particular, la no 

realització de les inspeccions periòdiques 

obligatòries o, si és el cas, la falta d’adaptació en 

els terminis previstos a les noves determinacions 

introduïdes per disposicions legals posteriors i 

que siguen de compliment obligatori. 

4. Desaparició de l’objecte: Quan l’activitat 

objecte de títol habilitant haja desaparegut 

totalment, no serà necessària la tramitació de 

cap tipus de procediment i l’Ajuntament donarà 

per extingit el dit títol habilitant. 

5. Concessió de nou títol habilitant sobre el 

mateix establiment: 

Amb caràcter general, l’obtenció de nou titule 

habilitant deixarà sense efecte el que es tinguera 

amb anterioritat. En els supòsits previstos en la 

present Ordenança en què el titular o prestador 

estiga habilitat per a procedir a l’obertura de 

l’activitat amb caràcter provisional, els títols 

habilitants preexistents perdran la seua vigència 

una vegada obtinguda l’acta de comprovació 

favorable. 

6. Compliment del terme o condició: En el cas 

que el títol habilitant s’haja concedit amb 

caràcter provisional subjecte a terme o condició 

i no haja sigut sol·licitada la seua renovació o 

años  contados  desde  la  fecha  en  que  debieron 
iniciarse, salvo causa no imputable al titular. 

c) Cuando el funcionamiento de una actividad se 
hubiese  interrumpido  durante  el  periodo  que 
indique  la  normativa  autonómica  aplicable  al 
tipo  de  actividad,  salvo  causa  no  imputable  al 
titular. 

Se  exceptúan  los  casos  en  los  que  se  haya 
solicitado  y  obtenido  la  oportuna  prórroga  de 
los  plazos  establecidos  en  los  títulos 
habilitantes. 

3. Revocación: Determinará la revocación de los 
títulos  habilitantes,  previo  procedimiento 
sumario  con  audiencia  al  interesado.  El 
incumplimiento de  los  requisitos  o  condiciones 
en virtud de los cuales se otorgaron aquéllos, así 
como,  en  particular,  la  no  realización  de  las 
inspecciones  periódicas  obligatorias  o,  en  su 
caso,  la  falta  de  adaptación  en  los  plazos 
previstos  a  las  nuevas  determinaciones 
introducidas  por  disposiciones  legales 
posteriores  y  que  sean  de  obligado 
cumplimiento. 

4.  Desaparición  del  objeto:  Cuando  la  actividad 
objeto  de  título  habilitante  haya  desaparecido 
totalmente,  no  será necesaria  la  tramitación de 
ningún tipo de procedimiento y el Ayuntamiento 
dará por extinguido dicho título habilitante. 

5. Concesión de nuevo título habilitante sobre el 
mismo establecimiento: 

Con  carácter  general,  la  obtención  de  nuevo 
titulo  habilitante  dejará  sin  efecto  el  que  se 
tuviera  con  anterioridad.  En  los  supuestos 
previstos en la presente 

Ordenanza  en  que  el  titular  o  prestador  esté 
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esta siga impossible, amb el compliment del dit 

terme o condició quedarà automàticament 

extingit el títol. 

Article 38. Canvi de titularitat del títol 

habilitant. 

1. La transmissió de la titularitat del títol 

habilitant exigirà únicament que el nou titular 

comunique per escrit a l’Ajuntament la dita 

transmissió. La comunicació haurà d’anar 

subscrita per l’anterior i pel nou titular. 

2. La comunicació es realitzarà en el termini 

màxim d’un mes des que s’haguera formalitzat 

la transmissió. 

3. El nou titular, junt amb la comunicació, 

acompanyarà el títol o document en la virtut del 

qual s’haja produït la transmissió, i assumirà les 

obligacions i responsabilitats que es deriven del 

títol habilitant. 

4. En el cas de no dur-se a terme l’esmentada 

comunicació, l’antic i el nou titular queden 

subjectes de forma solidària a totes les 

responsabilitats i obligacions derivades del títol 

habilitant. 

CAPÍTOL SEGON. NORMES GENERALS DE 

PROCEDIMENT 

Secció 1a. Activitats sotmeses a instruments 

d’intervenció administrativa ambiental 

Article 39. Activitats sotmeses a autorització 

ambiental integrada. 

habilitado  para  proceder  a  la  apertura  de  la 
actividad  con  carácter  provisional,  los  títulos 
habilitantes  preexistentes  perderán  su  vigencia 
una  vez  obtenida  el  acta  de  comprobación 
favorable. 

6. Cumplimiento del  término o condición: En el 
supuesto  de  que  el  título  habilitante  se  haya 
concedido  con  carácter  provisional  sujeto  a 
término o condición y no haya sido solicitada su 
renovación  o  ésta  sea  imposible,  con  el 
cumplimiento  de  dicho  término  o  condición 
quedará automáticamente extinguido el título. 

Artículo 38. Cambio de  titularidad del  título 

habilitante. 

1.  La  transmisión  de  la  titularidad  del  título 
habilitante  exigirá  únicamente  que  el  nuevo 
titular  comunique  por  escrito  al  Ayuntamiento 
dicha  transmisión.  La  comunicación  deberá  ir 
suscrita por el anterior y por el nuevo titular. 

2.  La  comunicación  se  realizará  en  el  plazo 
máximo  de  un  mes  desde  que  se  hubiera 
formalizado la transmisión. 

3.  El  nuevo  titular,  junto  a  la  comunicación, 
acompañará  el  título  o  documento  en  cuya 
virtud  se  haya  producido  la  transmisión,  y 
asumirá  las  obligaciones  y  responsabilidades 
que se deriven del título habilitante. 

4.  En  el  caso  de  no  llevarse  a  cabo  la  citada 
comunicación,  el  antiguo  y  el  nuevo  titular 
quedan  sujetos  de  forma  solidaria  a  todas  las 
responsabilidades  y  obligaciones  derivadas  del 
título habilitante. 

CAPÍTULO  SEGUNDO.  NORMAS  GENERALES 

DE PROCEDIMIENTO 
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Les activitats que la normativa autonòmica 

declare subjectes a autorització ambiental 

integrada, es tramitaran per mitjà del 

procediment que a este efecte es fixe per a les 

dites activitats, corresponent a l’Administració 

autonòmica la concessió de la mateixa. 

Article 40. Activitats sotmeses a llicència 

ambiental. 

1. Estaran sotmeses a llicència ambiental 

aquelles activitats que, per la seua greu afecció 

al medi ambient, al patrimoni historicoartístic, i 

a la seguretat o la salut públiques, la normativa 

autonòmica subjecte al dit règim. 

2. En tot cas, amb caràcter merament enunciatiu 

i sense perjuí del que disposa la normativa 

autonòmica, estaran sotmeses a llicència 

ambiental les següents: 

a) Aquelles activitats que requerisquen 

autorització sectorial prèvia a l’obertura, de 

qualsevol altra Administració, com les següents: 

1. Les activitats subjectes a estudi d’impacte 

ambiental d’acord amb el que disposa la 

normativa estatal i autonòmica. 

2. Activitats subjectes a l’aplicació del Reial 

Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual 

s’establixen mesures de control dels riscos 

inherents als accidents greus en què 

intervinguen substàncies perilloses. 

3. Activitats i instal·lacions que es pretenguen 

implantar en la zona de servitud de protecció 

que requerisquen autorització d’acord amb la 

legislació estatal de costes. 

Sección  1ª.  Actividades  sometidas  a 

instrumentos de intervención administrativa 

ambiental 

Artículo  39.  Actividades  sometidas  a 

autorización ambiental integrada. 

Las  actividades  que  la  normativa  autonómica 
declare  sujetas  a  autorización  ambiental 
integrada,  se  tramitarán  mediante  el 
procedimiento  que  a  tal  efecto  se  fije  para 
dichas  actividades,  correspondiendo  a  la 
Administración  autonómica  la  concesión  de  la 
misma. 

Artículo 40. Actividades sometidas a licencia 

ambiental. 

1.  Estarán  sometidas  a  licencia  ambiental 
aquellas  actividades  que,  por  su  grave  afección 
al  medio  ambiente,  al  patrimonio  histórico‐
artístico, y a  la seguridad o  la salud públicas,  la 
normativa autonómica sujete a dicho régimen. 

2.  En  cualquier  caso,  con  carácter  meramente 
enunciativo y sin perjuicio de lo dispuesto en la 
normativa  autonómica,  estarán  sometidas  a 
licencia ambiental las siguientes: 

a)  Aquellas  actividades  que  requieran 
autorización  sectorial  previa  a  la  apertura,  de 
cualquier  otra  Administración,  como  las 
siguientes: 

1.  Las  actividades  sujetas  a  estudio  de  impacto 
ambiental  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la 
normativa estatal y autonómica. 

2.  Actividades  sujetas  a  la  aplicación  del  Real 
Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se 
establecen  medidas  de  control  de  los  riesgos 
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4. Les activitats que es pretenguen implantar en 

edificis que estiguen catalogats o en tràmit de 

catalogació com bé d’interés cultural i impliquen 

canvi d’ús. 

5. Activitats relacionades en el Reglament sobre 

Protecció Sanitària contra Radiacions 

Ionitzants. 

6. Les activitats subjectes a autorització prèvia 

de la Delegació del Govern per estar sotmeses 

al control d’explosius i armes. 

7. Activitats potencialment contaminants de 

l’atmosfera subjectes a autorització prèvia, 

segons el que disposa la Llei 34/2007, de 15 de 

novembre, de qualitat de l’aire i protecció de 

l’atmosfera. 

8. Qualsevol altra que per la legislació estatal o 

autonòmica exigira autorització sectorial prèvia. 

No obstant això, les activitats relacionades 

anteriorment podrien tramitar-se per mitjà del 

procediment de declaració responsable si, junt 

amb la dita declaració i la documentació exigible 

segons l’annex I.3.12, l’interessat aportara la 

corresponent autorització sectorial prèvia 

requerida. 

b) Pel seu elevat nivell de risc, estaran sotmeses 

a llicència ambiental: 

1. Activitats amb càrrega tèrmica ponderada 

superior a 200 Mcal/ m2. 

2. Comerços de superfície útil superior a 2.500 

m2. 

3. Activitats d’ús hospitalari l’altura d’evacuació 

del qual siga superior a 20 metres o la superfície 

total construïda siga major de 2.000 m2. 

inherentes  a  los  accidentes  graves  en  los  que 
intervengan sustancias peligrosas. 

3. Actividades e  instalaciones que se pretendan 
implantar  en  la  zona  de  servidumbre  de 
protección  que  requieran  autorización  de 
acuerdo con la legislación estatal de costas. 

4.  Las  actividades  que  se  pretendan  implantar 
en edificios que estén  catalogados o  en  trámite 
de catalogación como bien de  interés cultural e 
impliquen cambio de uso. 

5.  Actividades  relacionadas  en  el  Reglamento 
sobre  Protección  Sanitaria  contra  Radiaciones 
Ionizantes. 

6.  Las  actividades  sujetas  a  autorización previa 
de  la  Delegación  del  Gobierno  por  estar 
sometidas al control de explosivos y armas. 

7.  Actividades  potencialmente  contaminadoras 
de  la  atmósfera  sujetas  a  autorización  previa, 
según lo dispuesto en la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de calidad del aire y protección de la 
atmósfera. 

8. Cualquier otra que por la legislación estatal o 
autonómica  exigiese  autorización  sectorial 
previa. 

No  obstante,  las  actividades  relacionadas 
anteriormente  podrían  tramitarse  mediante  el 
procedimiento  de  declaración  responsable  si, 
junto  a  dicha  declaración  y  la  documentación 
exigible  según  el  Anexo  I.3.12,  el  interesado 
aportase  la  correspondiente  autorización 
sectorial previa requerida. 

b)  Por  su  elevado  nivel  de  riesgo,  estarán 
sometidas a licencia ambiental: 

1.  Actividades  con  carga  térmica  ponderada 
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4. Activitats d’ús administratiu l’altura 

d’evacuació del qual siga superior a 28 metres o 

la superfície total construïda siga major de 5.000 

m2. 

5. Activitats d’ús docent l’altura d’evacuació del 

qual siga superior a 28 metres o la superfície 

total construïda siga major de 5.000 m2. 

6. Activitats d’ús residencial públic l’altura 

d’evacuació del qual siga superior a 28 metres o 

la superfície total construïda siga major de 1.500 

m2. 

7. Qualsevol altra que per la legislació estatal o 

autonòmica així es determine. 

c) En aquells casos en què se sol·licite un ús 

provisional d’acord amb el que  establix la 

normativa urbanística. 

3. El procediment per a l’atorgament de la 

llicència ambiental serà el que s’exposa a 

continuació, sense perjuí del que regula a este 

efecte per la normativa autonòmica: 

a) El procediment s’iniciarà per mitjà de 

sol·licitud del titular o prestador a qui 

s’acompanyarà la documentació exigida en 

l’annex I.3.11.a), així com aquella que puga 

establir-se com preceptiva per la legislació 

autonòmica. 

b) L’Ajuntament sotmetrà a informació pública 

l’expedient per un terme de vint dies per mitjà 

de la inserció d’un anunci en el tauler d’edictes 

de l’Ajuntament. Quan l’activitat projectada 

estiga sotmesa a avaluació d’impacte ambiental 

d’acord amb la normativa vigent en la matèria,  

el dit anunci es publicarà, a més, en el Butlletí 

superior a 200 Mcal/ m2. 

2. Comercios de superficie útil superior a 2.500 
m2. 

3. Actividades de uso hospitalario cuya altura de 
evacuación  sea  superior  a  20  metros  o  la 
superficie  total  construida  sea mayor  de  2.000 
m2. 

4. Actividades de uso administrativo cuya altura 
de  evacuación  sea  superior  a  28  metros  o  la 
superficie  total  construida  sea mayor  de  5.000 
m2. 

5.  Actividades  de  uso  docente  cuya  altura  de 
evacuación  sea  superior  a  28  metros  o  la 
superficie  total  construida  sea mayor  de  5.000 
m2. 

6.  Actividades  de  uso  residencial  público  cuya 
altura de evacuación sea superior a 28 metros o 
la superficie total construida sea mayor de 1.500 
m2. 

7. Cualquier otra que por la legislación estatal o 
autonómica así se determine. 

c) En aquellos casos en los que se solicite un uso 
provisional de acuerdo con lo  establecido en la 
normativa urbanística. 

3.  El  procedimiento  para  el  otorgamiento  de  la 
licencia  ambiental  será  el  que  se  expone  a 
continuación,  sin  perjuicio  de  lo  regulado  al 
efecto por la normativa autonómica: 

a)  El  procedimiento  se  iniciará  mediante 
solicitud  del  titular  o  prestador  a  la  que  se 
acompañará  la  documentación  exigida  en  el 
Anexo  I.3.11.a),  así  como  aquella  que  pueda 
establecerse  como preceptiva por  la  legislación 
autonómica. 
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Oficial de la Província. 

c) Així mateix, als veïns immediats a 

l’emplaçament on s’haja d’ubicar l’activitat, se’ls 

dirigirà notificació personal en què li’ls indicarà 

el lloc en què tindran a la seua disposició 

l’expedient complet de la sol·licitud per a la seua 

consulta i formulació d’al·legacions, si és el cas. 

d) Conclòs el tràmit d’informació pública, quan 

haja de realitzar-se l’avaluació d’impacte 

ambiental del projecte es remetrà el mateix a 

l’òrgan ambiental autonòmic competent per a 

efectuar la mateixa, junt amb les al·legacions 

presentades, si és el cas. 

e) Quan el projecte exigisca declaració d’interés 

comunitari d’acord amb la normativa vigent en 

matèria de sòl no urbanitzable, es remetrà una 

còpia del mateix a l’òrgan autonòmic competent 

perquè emeta la mencionada declaració, junt, si 

és el cas, amb les al·legacions presentades en el 

tràmit d’audiència relatives a la dita matèria. 

f) L’Ajuntament sol·licitarà els informes que 

siguen preceptius d’acord amb la normativa 

sectorial aplicable en funció de l’activitat objecte 

de llicència. Quan els informes siguen vinculants 

i desfavorables, l’Ajuntament denegarà la 

llicència ambiental. 

g) En tot cas, haurà d’emetre’s, amb caràcter 

preceptiu, informe ambiental per la Comissió 

Territorial d’Anàlisi Ambiental Integrat. Amb 

caràcter previ a l’emissió d’este informe 

ambiental, l’Ajuntament haurà de remetre a la 

Comissió Territorial d’Anàlisi Ambiental 

Integrat un informe en què es valore la 

incidència de l’activitat sobre les matèries que 

b)  El  Ayuntamiento  someterá  a  información 
pública el  expediente por un  término de veinte 
días mediante  la  inserción de  un  anuncio  en  el 
tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento.  Cuando  la 
actividad proyectada esté sometida a evaluación 
de  impacto  ambiental  de  acuerdo  con  la 
normativa vigente en la materia,   dicho anuncio 
se publicará,  además,  en el Boletín Oficial de  la 
Provincia. 

c)  Asimismo,  a  los  vecinos  inmediatos  al 
emplazamiento  donde  se  haya  de  ubicar  la 
actividad, se les dirigirá notificación personal en 
la que se les indicará el lugar en el que tendrán a 
su  disposición  el  expediente  completo  de  la 
solicitud  para  su  consulta  y  formulación  de 
alegaciones, en su caso. 

d) Concluido el  trámite de  información pública, 
cuando deba realizarse la evaluación de impacto 
ambiental  del  proyecto  se  remitirá  el mismo al 
órgano ambiental  autonómico competente para 
efectuar  la  misma,  junto  a  las  alegaciones 
presentadas, en su caso. 

e)  Cuando  el  proyecto  exija  declaración  de 
interés  comunitario  de  acuerdo  con  la 
normativa  vigente  en  materia  de  suelo  no 
urbanizable, se remitirá una copia del mismo al 
órgano autonómico competente para que emita 
la  mencionada  declaración,  junto,  en  su  caso, 
con las alegaciones presentadas en el trámite de 
audiencia relativas a dicha materia. 

f)  El  Ayuntamiento  solicitará  los  informes  que 
sean  preceptivos  de  acuerdo  con  la  normativa 
sectorial  aplicable  en  función  de  la  actividad 
objeto  de  licencia.  Cuando  los  informes  sean 
vinculantes  y  desfavorables,  el  Ayuntamiento 
denegará la licencia ambiental. 
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són de competència municipal, acompanyant 

còpia de l’expedient complet. 

La Comissió, rebuda la documentació remesa 

per l’Ajuntament, efectuarà una avaluació 

ambiental del projecte en el seu conjunt i 

emetrà, en el termini màxim de tres mesos des 

que reba la documentació municipal, informe 

ambiental, podent determinar la imposició de 

mesures correctores per a garantir les 

condicions ambientals i el grau de seguretat de 

la instal·lació o activitat objecte de la llicència. 

L’informe ambiental tindrà caràcter vinculant 

quan implique la denegació de la llicència 

ambiental o quan determine la imposició de 

mesures correctores i de seguretat per a anul·lar 

o reduir els efectes perniciosos o de risc, així 

com quant a les determinacions resultants dels 

informes d’este caràcter emesos en el 

procediment.  

h) Emés l’informe ambiental, s’adjuntarà 

l’informe de l’òrgan autonòmic competent en 

matèria d’establiments públics, quan procedisca, 

perquè, immediatament abans de redactar la 

proposta de resolució, l’ajuntament d’audiència 

als interessats amb l’objecte que, en un termini 

no inferior a deu dies ni superior a quinze dies, 

al·leguen el que estimen convenient i presenten, 

si és el cas, la documentació que consideren 

procedent. 

i) Quan es formulen al·legacions que afecten 

l’àmbit competencial d’altres òrgans que 

hagueren emés informes vinculants en tràmits 

anteriors, es remetrà l’informe ambiental 

acompanyat de les dites al·legacions als 

mencionats òrgans perquè, en el termini màxim 

g)  En  todo  caso,  deberá  emitirse,  con  carácter 
preceptivo,  informe  ambiental  por  la  Comisión 
Territorial de Análisis Ambiental Integrado. Con 
carácter  previo  a  la  emisión  de  este  informe 
ambiental,  el  Ayuntamiento deberá  remitir  a  la 
Comisión  Territorial  de  Análisis  Ambiental 
Integrado  un  informe  en  el  que  se  valore  la 
incidencia de la actividad sobre las materias que 
son  de  competencia  municipal,  acompañando 
copia del expediente completo. 

La  Comisión,  recibida  la  documentación 
remitida  por  el  Ayuntamiento,  efectuará  una 
evaluación  ambiental  del  proyecto  en  su 
conjunto  y  emitirá,  en  el  plazo máximo de  tres 
meses  desde  que  reciba  la  documentación 
municipal,  informe  ambiental,  pudiendo 
determinar  la  imposición  de  medidas 
correctoras  para  garantizar  las  condiciones 
ambientales  y  el  grado  de  seguridad  de  la 
instalación o actividad objeto de la licencia. 

El informe ambiental tendrá carácter vinculante 
cuando  implique  la  denegación  de  la  licencia 
ambiental o cuando determine la imposición de 
medidas correctoras y de seguridad para anular 
o reducir los efectos perniciosos o de riesgo, así 
como  en  cuanto  a  las  determinaciones 
resultantes  de  los  informes  de  este  carácter 
emitidos en el procedimiento.  

h) Emitido el informe ambiental, se adjuntará el 
informe del  órgano  autonómico  competente  en 
materia  de  establecimientos  públicos,  cuando 
proceda,  para  que,  inmediatamente  antes  de 
redactar  la  propuesta  de  resolución,  el 
ayuntamiento de audiencia a los interesados con 
el objeto de que,  en un plazo no  inferior a diez 
días  ni  superior  a  quince  días,  aleguen  lo  que 
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de deu dies, manifesten el que estimen 

convenients, que igualment tindrà caràcter 

vinculant en els aspectes referits a matèries de 

les seues competències. 

j) El termini màxim per a resoldre i notificar la 

llicència ambiental serà de sis mesos, a comptar 

de la data en què la sol·licitud haja tingut 

entrada en el registre de l’ajuntament 

competent per a resoldre. Transcorregut el dit 

termini sense que s’haja notificat resolució 

expressa, podrà entendre’s estimada la 

sol·licitud presentada, llevat que la llicència 

supose concedir al sol·licitant o a tercers 

facultats relatives al domini públic o al servei 

públic, com ara la utilització de la via pública, i 

en este cas s’entendrà desestimada. 

k) La competència per a atorgar la Llicència 

ambiental correspon a l’Alcalde, en virtut de 

l’article 55 de la Llei 2/2006, de 5 de maig que 

remet a l’article 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, Reguladora de les Bases del Règim 

Local.  

l) Una vegada notificada la llicència ambiental i 

implantada l’activitat, amb caràcter previ a 

l’inici de la mateixa el titular o prestador 

sol·licitarà la corresponent llicència d’obertura a 

què acompanyarà la documentació exigida en 

l’annex I.3.11.b) que garantisca que la 

instal·lació s’ajusta al Projecte aprovat, així com 

a les mesures correctores addicionals 

imposades, si és el cas, en la llicència ambiental. 

ll) Examinada pels tècnics municipals la 

documentació presentada, estos procediran a 

inspeccionar l’establiment per a acreditar 

l’adequació d’este i de l’activitat al projecte 

estimen conveniente y presenten, en su caso,  la 
documentación que consideren procedente. 

i) Cuando se formulen alegaciones que afecten al 
ámbito  competencial  de  otros  órganos  que 
hubieran  emitido  informes  vinculantes  en 
trámites  anteriores,  se  remitirá  el  informe 
ambiental  acompañado de  dichas  alegaciones  a 
los mencionados  órganos  para  que,  en  el  plazo 
máximo de diez días, manifiesten lo que estimen 
convenientes,  que  igualmente  tendrá  carácter 
vinculante  en  los  aspectos  referidos  a materias 
de sus competencias. 

j)  El  plazo máximo  para  resolver  y  notificar  la 
licencia  ambiental  será  de  seis meses,  a  contar 
desde  la  fecha  en  que  la  solicitud  haya  tenido 
entrada  en  el  registro  del  ayuntamiento 
competente  para  resolver.  Transcurrido  dicho 
plazo  sin  que  se  haya  notificado  resolución 
expresa, podrá entenderse estimada la solicitud 
presentada,  salvo  que  la  licencia  suponga 
conceder  al  solicitante  o  a  terceros  facultades 
relativas  al  dominio  público  o  al  servicio 
público,  tales  como  la  utilización  de  la  vía 
pública, en cuyo caso se entenderá desestimada. 

k)  La  competencia  para  otorgar  la  Licencia 
ambiental corresponde al Alcalde, en virtud del 
artículo 55 de la Ley 2/2006, de 5 de mayo que 
remite al artículo 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 
de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen 
Local.  

l)  Una  vez  notificada  la  licencia  ambiental  e 
implantada  la  actividad,  con  carácter  previo  al 
inicio  de  la  misma  el  titular  o  prestador 
solicitará  la  correspondiente  licencia  de 
apertura a la que acompañará la documentación 
exigida  en  el Anexo  I.3.11.b)  que  garantice  que 
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presentat pel titular o prestador, en el termini 

màxim d’un mes, procedint-se per l’Ajuntament 

a alçar acta de comprovació favorable i expedir 

el corresponent títol habilitant per a l’obertura. 

m) Si pels tècnics municipals encarregats 

d’efectuar la visita d’inspecció es detectara que 

l’activitat, les seues instal·lacions o 

funcionament no s’ajusten al contingut de la 

llicència ambiental, l’Ajuntament decretarà la 

impossibilitat de continuar amb l’exercici de 

l’activitat, amb audiència prèvia a l’interessat. 

l) No obstant això, transcorregut el termini d’un 

mes des de la presentació de la documentació 

requerida, sense oposició o inconvenients per 

part de l’administració, s’entendrà atorgada 

llicència d’obertura, podent iniciar-se l’exercici 

de l’activitat. 

Article 41. Activitats susceptibles d’obertura per 

mitjà de declaració responsable. 

1. Podran instal·lar-se i posar-se en 

funcionament per mitjà de la tramitació del 

procediment que es detalla en el present article 

les activitats sotmeses a instruments 

d’intervenció ambiental que no es troben: 

a) Entre les que puguen tramitar-se per mitjà de 

comunicació prèvia, descrites en l’article 

següent. 

b) Entre les que la normativa autonòmica 

reserve per a autorització ambiental integrada, 

referides en l’article 39 de la present 

Ordenança. 

c) O entre les que, donades les seues especials 

característiques, hagen de ser autoritzades per 

la instalación se ajusta al Proyecto aprobado, así 
como  a  las  medidas  correctoras  adicionales 
impuestas, en su caso, en la licencia ambiental. 

ll)  Examinada  por  los  técnicos  municipales  la 
documentación  presentada,  éstos  procederán  a 
inspeccionar el establecimiento para acreditar la 
adecuación de éste y de la actividad al proyecto 
presentado por el titular o prestador, en el plazo 
máximo  de  un  mes,  procediéndose  por  el 
Ayuntamiento a  levantar  acta de comprobación 
favorable  y  expedir  el  correspondiente  título 
habilitante para la apertura. 

m)  Si  por  los  técnicos  municipales  encargados 
de  efectuar  la  visita  de  inspección  se  detectase 
que  la  actividad,  sus  instalaciones  o 
funcionamiento no se ajustan al contenido de la 
licencia ambiental, el Ayuntamiento decretará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 
actividad, previa audiencia al interesado. 

l) No obstante lo anterior, transcurrido el plazo 
de  un  mes  desde  la  presentación  de  la 
documentación  requerida,  sin  oposición  o 
reparos  por  parte  de  la  administración,  se 
entenderá  otorgada  licencia  de  apertura, 
pudiendo iniciarse el ejercicio de la actividad. 

Artículo  41.  Actividades  susceptibles  de 

apertura mediante declaración responsable. 

1.  Podrán  instalarse  y  ponerse  en 
funcionamiento  mediante  la  tramitación  del 
procedimiento  que  se  detalla  en  el  presente 
artículo  las  actividades  sometidas  a 
instrumentos de intervención ambiental que no 
se encuentren: 

a)  Entre  las  que  puedan  tramitarse  mediante 
comunicación  previa,  descritas  en  el  artículo 
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mitjà de llicència ambiental, assenyalades en 

l’article anterior 

2. Este procediment s’iniciarà per mitjà de la 

presentació en l’Ajuntament, pel titular o 

prestador, del document de declaració 

responsable. En ell haurà de constar, almenys, 

junt amb les seues dades identificatives i la 

ubicació física de l’establiment on es pretenga 

exercir l’activitat, la manifestació, sota la seua 

exclusiva responsabilitat, de que complix amb 

tots els requisits tècnics i administratius establits 

en la normativa vigent per a procedir a 

l’obertura de l’establiment. 

3. La declaració anirà acompanyada per la 

documentació tècnica exigida en el Annex I.3.12 

i per l’esquema tècnic justificatiu exigit en 

l’Annex IV.2 de la present Ordenança subscrit 

per tècnic competent redactor del projecte en 

què es responsabilitze de l’ajust a la normativa 

vigent del projecte, el local, les seues 

instal·lacions i l’activitat a desenvolupar. 

4. Esta declaració, junt amb la documentació 

assenyalada, es podrà presentar en qualsevol de 

les formes admeses en la normativa bàsica de 

procediment administratiu. 

5. El personal municipal encarregat de la 

recepció de la declaració responsable i la seua 

documentació annexa, comprovarà que els 

documents que es presenten són els requerits 

per a la tramitació del procediment, amb els 

efectes previstos en l’article 33 de la present 

Ordenança. 

6. Examinada pels tècnics municipals la 

documentació presentada, estos procediran a 

siguiente. 

b)  Entre  las  que  la  normativa  autonómica 
reserve  para  autorización  ambiental  integrada, 
referidas  en  el  artículo  39  de  la  presente 
Ordenanza. 

c)  O  entre  las  que,  dadas  sus  especiales 
características, deban ser autorizadas mediante 
licencia  ambiental,  señaladas  en  el  artículo 
anterior 

2.  Este  procedimiento  se  iniciará  mediante  la 
presentación en el Ayuntamiento, por el titular o 
prestador,  del  documento  de  declaración 
responsable.  En  él  deberá  constar,  al  menos, 
junto  a  sus  datos  identificativos  y  la  ubicación 
física  del  establecimiento  donde  se  pretenda 
ejercer  la  actividad,  la  manifestación,  bajo  su 
exclusiva  responsabilidad,  de  que  cumple  con 
todos  los  requisitos  técnicos  y  administrativos 
establecidos  en  la  normativa  vigente  para 
proceder a la apertura del establecimiento. 

3.  La  declaración  irá  acompañada  por  la 
documentación técnica exigida en el 

Anexo  I.3.12  y  por  el  esquema  técnico 
justificativo  exigido  en  el  Anexo  IV.2  de  la 
presente  Ordenanza  suscrito  por  técnico 
competente  redactor  del  proyecto  en  el  que  se 
responsabilice del ajuste a la normativa vigente 
del  proyecto,  el  local,  sus  instalaciones  y  la 
actividad a desarrollar. 

4. Esta declaración,  junto con la documentación 
señalada,  se  podrá  presentar  en  cualquiera  de 
las  formas admitidas en  la normativa básica de 
procedimiento administrativo. 

5.  El  personal  municipal  encargado  de  la 
recepción  de  la  declaración  responsable  y  su 
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inspeccionar l’establiment per a acreditar 

l’adequació d’este i de l’activitat al projecte 

presentat pel titular o prestador, en el termini 

màxim d’un mes, procedint-se per l’Ajuntament 

a alçar acta de comprovació favorable i expedir 

la resolució municipal de comprovació favorable 

que tindrà la consideració de títol habilitant per 

a l’obertura. 

7. Si pels tècnics municipals encarregats 

d’efectuar la visita d’inspecció es detectara que 

l’activitat, les seues instal·lacions o 

funcionament no s’ajusten al contingut de la 

declaració responsable o a l’esquema tècnic 

justificatiu exigit en l’Annex IV.2, l’Ajuntament 

decretarà la impossibilitat de continuar amb 

l’exercici de l’activitat, amb audiència prèvia a 

l’interessat, sense perjuí de les responsabilitats 

penals, civils o administratives a què haguera 

lloc. 

8. Si la visita d’inspecció no tinguera lloc en el 

termini citat, el titular o prestador podrà, així 

mateix, sota la seua exclusiva responsabilitat, 

obrir l’establiment, prèvia comunicació a 

l’Ajuntament. Esta obertura no eximix 

d’efectuar la referida visita de comprovació. 

Article 42. Activitats sotmeses a comunicació 

ambiental prèvia 

1. Les activitats que no siguen susceptibles 

d’afectar la seguretat ni produir efectes negatius 

sobre la salut o el medi ambient, no sotmeses 

per tant a autorització ambiental integrada, 

llicència ambiental o declaració responsable, es 

tramitaran per mitjà de la presentació davant de 

l’Ajuntament d’una comunicació ambiental 

documentación  anexa,  comprobará  que  los 
documentos  que  se  presentan  son  los 
requeridos  para  la  tramitación  del 
procedimiento,  con  los  efectos  previstos  en  el 
artículo 33 de la presente Ordenanza. 

6.  Examinada  por  los  técnicos  municipales  la 
documentación  presentada,  éstos  procederán  a 
inspeccionar el establecimiento para acreditar la 
adecuación de éste y de la actividad al proyecto 
presentado por el titular o prestador, en el plazo 
máximo  de  un  mes,  procediéndose  por  el 
Ayuntamiento a  levantar  acta de comprobación 
favorable  y  expedir  la  resolución municipal  de 
comprobación  favorable  que  tendrá  la 
consideración  de  título  habilitante  para  la 
apertura. 

7. Si por los técnicos municipales encargados de 
efectuar la visita de inspección se detectase que 
la actividad, sus  instalaciones o  funcionamiento 
no  se  ajustan  al  contenido  de  la  declaración 
responsable  o  al  esquema  técnico  justificativo 
exigido  en  el  Anexo  IV.2,  el  Ayuntamiento 
decretará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el 
ejercicio  de  la  actividad,  previa  audiencia  al 
interesado,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a que hubiere lugar. 

8. Si la visita de inspección no tuviera lugar en el 
plazo  citado,  el  titular  o  prestador  podrá, 
asimismo,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad, 
abrir el establecimiento, previa comunicación al 
Ayuntamiento.  Esta  apertura  no  exime  de 
efectuar la referida visita de comprobación. 

Artículo  42.  Actividades  sometidas  a 

comunicación ambiental previa 
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prèvia a l’inici de l’activitat. 

2. La comunicació haurà d’acompanyar-se de la 

documentació assenyalada en el 

Annex I.3.14, que haurà d’incloure en tot cas: 

a) Memòria tècnica, subscrita per tècnic 

competent, en la que es descriga el local, les 

seues instal·lacions i l’activitat a desenvolupar. 

b) Certificat de tècnic competent en què es 

manifeste expressament la compatibilitat 

urbanística per a la implantació de l’activitat, 

d’acord amb la normativa urbanística específica 

aplicable a l’emplaçament on es pretén 

instal·lar. 

c) Certificat de tècnic competent en què conste 

que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que 

se li aplique. 

d) Aquelles autoritzacions o documentació que 

vinguen exigides per la normativa sectorial 

aplicable. 

3. Si de l’examen de la documentació presentada 

es comprova que la mateixa és formalment 

completa, i no s’aprecia omissió o incorrecció 

aparent, es tindrà per rebuda la mateixa, podent 

el titular o prestador procedir a la seua 

immediata posada en funcionament, sense 

perjuí de la potestat inspectora de l’Ajuntament 

i de la facultat municipal de comprovar, en 

qualsevol moment, la veracitat de tots els 

documents i dades aportades, així com el 

compliment dels requisits exigits per la 

normativa vigent. 

4. Quan de l’examen de la documentació 

resultara que és incompleta o està mal omplida, 

1.  Las  actividades  que  no  sean  susceptibles  de 
afectar  a  la  seguridad  ni  producir  efectos 
negativos sobre la salud o el medio ambiente, no 
sometidas  por  tanto  a  autorización  ambiental 
integrada,  licencia  ambiental  o  declaración 
responsable,  se  tramitarán  mediante  la 
presentación  ante  el  Ayuntamiento  de  una 
comunicación  ambiental  previa  al  inicio  de  la 
actividad. 

2.  La  comunicación  deberá  acompañarse  de  la 
documentación señalada en el 

Anexo I.3.14, que deberá incluir en todo caso: 

a)  Memoria  técnica,  suscrita  por  técnico 
competente,  en  la  que  se  describa  el  local,  sus 
instalaciones y la actividad a desarrollar. 

b)  Certificado  de  técnico  competente  en  el  que 
se  manifieste  expresamente  la  compatibilidad 
urbanística para la implantación de la actividad, 
de  acuerdo  con  la  normativa  urbanística 
específica  aplicable  al  emplazamiento donde  se 
pretende instalar. 

c)  Certificado  de  técnico  competente  en  el  que 
conste que  la actividad se ajusta a  la normativa 
vigente que le sea de aplicación. 

d) Aquellas autorizaciones o documentación que 
vengan  exigidas  por  la  normativa  sectorial 
aplicable. 

3.  Si  del  examen  de  la  documentación 
presentada  se  comprueba  que  la  misma  es 
formalmente completa, y no se aprecia omisión 
o  incorrección aparente,  se  tendrá por  recibida 
la  misma,  pudiendo  el  titular  o  prestador 
proceder  a  su  inmediata  puesta  en 
funcionamiento,  sin  perjuicio  de  la  potestad 
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caldrà ajustar-se a allò que s’ha preceptuat en 

l’article 33 de la present 

Ordenança. 

5. El trasllat, la modificació de la classe 

d’activitat i la modificació substancial d’estes 

activitats estarà igualment sotmesa al règim de 

comunicació ambiental prèvia regulat en este 

article, llevat que impliquen un canvi en 

l’instrument d’intervenció, havent de sotmetre’s 

en eixe cas al règim d’intervenció ambiental que 

corresponga. 

6. L’Ajuntament, una vegada comprovada la 

correcció i veracitat de tots els documents i 

dades aportades, així com el compliment dels 

requisits exigits per la normativa vigent, 

expedirà el corresponent document de presa en 

consideració de l’inici de l’activitat comunicada, 

que tindrà la naturalesa de títol habilitant. 

Secció 2a. Espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics 

Article 43. Obertura d’establiments per mitjà de 

declaració responsable. 

1. Amb caràcter general l’obertura 

d’establiments públics es realitzarà per mitjà de 

declaració responsable, llevat que la legislació 

autonòmica en matèria d’espectacles públics i 

activitats recreatives expressament determine 

que, per les especials circumstàncies que 

concórreguen, haja de ser tramitada per mitjà 

d’autorització. 

2. Este procediment s’iniciarà per mitjà de la 

presentació en l’Ajuntament, pel titular o 

inspectora  del  Ayuntamiento  y  de  la  facultad 
municipal  de  comprobar,  en  cualquier 
momento, la veracidad de todos los documentos 
y datos aportados, así como el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la normativa vigente. 

4.  Cuando  del  examen  de  la  documentación 
resultase  que  es  incompleta  o  está  mal 
cumplimentada, se estará a lo preceptuado en el 
artículo 33 de la presente 

Ordenanza. 

5.  El  traslado,  la  modificación  de  la  clase  de 
actividad  y  la  modificación  sustancial  de  estas 
actividades  estará  igualmente  sometida  al 
régimen  de  comunicación  ambiental  previa 
regulado  en  este  artículo,  salvo  que  impliquen 
un  cambio  en  el  instrumento  de  intervención, 
debiendo  someterse  en  ese  caso  al  régimen  de 
intervención ambiental que corresponda. 

6.  El  Ayuntamiento,  una  vez  comprobada  la 
corrección y veracidad de todos los documentos 
y datos aportados, así como el cumplimiento de 
los requisitos exigidos por la normativa vigente, 
expedirá  el  correspondiente  documento  de 
toma en consideración del inicio de la actividad 
comunicada,  que  tendrá  la  naturaleza  de  título 
habilitante. 

Sección  2ª.  Espectáculos  públicos, 

actividades  recreativas  y  establecimientos 

públicos 

Artículo  43.  Apertura  de  establecimientos 

mediante declaración responsable. 

1.  Con  carácter  general  la  apertura  de 
establecimientos públicos se realizará mediante 
declaración responsable, salvo que la legislación 
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prestador, del document de declaració 

responsable. En ell haurà de constar, almenys, 

junt amb les seues dades identificatives i la 

ubicació física de l’establiment públic, activitat 

recreativa o espectacle públic oferit, la 

manifestació, sota la seua exclusiva 

responsabilitat, de que complix amb tots els 

requisits tècnics i administratius establits en la 

normativa vigent per a procedir a l’obertura de 

l’establiment. La declaració anirà acompanyada 

per la documentació tècnica exigida en l’annex 

I.3.12 i per l’esquema tècnic justificatiu exigit en 

l’Annex IV.2 de la present Ordenança subscrit 

per tècnic competent redactor del projecte en 

què es responsabilitze de l’ajust a la normativa 

vigent del projecte, el local, les seues 

instal·lacions i l’activitat a desenvolupar. 

3. La presentació de la documentació 

incompleta o incorrecta no produirà els efectes 

d’iniciació del procediment, concedint-se un 

termini de deu dies perquè el sol·licitant esmene 

les deficiències. Transcorregut este termini sense 

que s’aporte la documentació requerida, es 

dictarà una resolució en què se li tindrà el 

peticionari per desistit, i, si es comprovara que 

l’activitat es troba en funcionament, a la 

clausura de l’establiment, amb audiència prèvia 

a l’interessat. 

4. Si la documentació presentada és formalment 

completa, i no s’aprecia inexactitud o 

incorrecció aparent en la mateixa, es tindrà per 

rebuda la declaració responsable, procedint-se 

pels tècnics municipals a inspeccionar 

l’establiment per a acreditar l’adequació d’este i 

de l’activitat al projecte presentat pel titular o 

autonómica en materia de espectáculos públicos 
y  actividades  recreativas  expresamente 
determine que, por las especiales circunstancias 
que  concurran,  deba  ser  tramitada  mediante 
autorización. 

2.  Este  procedimiento  se  iniciará  mediante  la 
presentación en el Ayuntamiento, por el titular o 
prestador,  del  documento  de  declaración 
responsable.  En  él  deberá  constar,  al  menos, 
junto  a  sus  datos  identificativos  y  la  ubicación 
física  del  establecimiento  público,  actividad 
recreativa  o  espectáculo  público  ofertado,  la 
manifestación,  bajo  su  exclusiva 
responsabilidad,  de  que  cumple  con  todos  los 
requisitos  técnicos  y  administrativos 
establecidos  en  la  normativa  vigente  para 
proceder  a  la  apertura  del  establecimiento.  La 
declaración  irá  acompañada  por  la 
documentación  técnica  exigida  en  el  Anexo 
I.3.12  y  por  el  esquema  técnico  justificativo 
exigido  en  el  Anexo  IV.2  de  la  presente 
Ordenanza  suscrito  por  técnico  competente 
redactor  del  proyecto  en  el  que  se 
responsabilice del ajuste a la normativa vigente 
del  proyecto,  el  local,  sus  instalaciones  y  la 
actividad a desarrollar. 

3.  La  presentación  de  la  documentación 
incompleta o incorrecta no producirá los efectos 
de  iniciación del  procedimiento,  concediéndose 
un  plazo  de  diez  días  para  que  el  solicitante 
subsane las deficiencias. Transcurrido este plazo 
sin  que  se  aporte  la  documentación  requerida, 
se  dictará  resolución  en  la  que  se  le  tendrá  al 
peticionario  por  desistido,  y,  si  se  comprobara 
que  la  actividad  se  encuentra  en 
funcionamiento,  a  la  clausura  del 
establecimiento, previa audiencia al interesado. 
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prestador, en el termini màxim d’un mes des de 

la data en què la documentació va tindre 

entrada en el registre auxiliar especialitzat 

mencionat en la disposició addicional primera; 

o, si és el cas, des que s’haja procedit a l’esmena 

assenyalada en l’apartat anterior. Una vegada 

girada la visita de comprovació i verificats els 

extrems anteriors, l’Ajuntament expedirà l’acta 

de comprovació favorable, la qual cosa 

possibilitarà al titular o prestador per a procedir 

a l’obertura de l’establiment amb caràcter 

provisional, corresponent a l’òrgan municipal 

competent de l’Ajuntament expedir la llicència 

d’obertura. 

5. Si la visita de comprovació no tinguera lloc en 

el termini citat, el titular o prestador podrà, així 

mateix, sota la seua exclusiva responsabilitat, 

obrir l’establiment, prèvia comunicació per 

escrit a l’Ajuntament. Esta obertura no eximix 

d’efectuar la referida visita de comprovació. 

6. Si pels tècnics municipals encarregats 

d’efectuar la visita d’inspecció es detectara que 

l’activitat, les seues instal·lacions o 

funcionament no s’ajusten al contingut de la 

declaració responsable o a l’esquema tècnic 

justificatiu exigit en l’Annex IV.2, l’Ajuntament 

decretarà la impossibilitat de continuar amb 

l’exercici de l’activitat, amb audiència prèvia a 

l’interessat, sense perjuí de les responsabilitats 

penals, civils o administratives a què haguera 

lloc. 

7. Si la documentació presentada pel titular o 

prestador continguera el certificat d’un 

Organisme de Certificació Administrativa 

(OCA), podrà procedir-se de forma immediata 

4.  Si  la  documentación  presentada  es 
formalmente  completa,  y  no  se  aprecia 
inexactitud o incorrección aparente en la misma, 
se  tendrá  por  recibida  la  declaración 
responsable,  procediéndose  por  los  técnicos 
municipales  a  inspeccionar  el  establecimiento 
para  acreditar  la  adecuación  de  éste  y  de  la 
actividad al proyecto presentado por el titular o 
prestador, en el plazo máximo de un mes desde 
la  fecha  en que  la documentación  tuvo  entrada 
en el registro auxiliar especializado mencionado 
en  la  disposición  adicional  primera;  o,  en  su 
caso,  desde  que  se  haya  procedido  a  la 
subsanación  señalada  en  el  apartado  anterior. 
Una  vez  girada  la  visita  de  comprobación  y 
verificados  los  extremos  anteriores,  el 
Ayuntamiento expedirá el acta de comprobación 
favorable,  lo  que  posibilitará  al  titular  o 
prestador  para  proceder  a  la  apertura  del 
establecimiento  con  carácter  provisional, 
correspondiendo  al  órgano  municipal 
competente  del  Ayuntamiento  expedir  la 
licencia de apertura. 

5. Si  la visita de comprobación no tuviera  lugar 
en  el  plazo  citado,  el  titular  o  prestador  podrá, 
asimismo,  bajo  su  exclusiva  responsabilidad, 
abrir  el  establecimiento,  previa  comunicación 
por  escrito  al  Ayuntamiento.  Esta  apertura  no 
exime  de  efectuar  la  referida  visita  de 
comprobación. 

6. Si por los técnicos municipales encargados de 
efectuar la visita de inspección se detectase que 
la actividad, sus  instalaciones o  funcionamiento 
no  se  ajustan  al  contenido  de  la  declaración 
responsable  o  al  esquema  técnico  justificativo 
exigido  en  el  Anexo  IV.2,  el  Ayuntamiento 
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a l’obertura de l’establiment i no precisarà 

d’atorgament de llicència municipal. Sense 

perjuí d’això l’Ajuntament podrà procedir, en 

qualsevol moment, a realitzar l’oportuna 

inspecció. En el cas que es realitze esta 

inspecció, si es comprovara, en eixe moment o 

en un altre posterior, que l’activitat, les seues 

instal·lacions o funcionament no s’ajusten al 

contingut tant de la declaració responsable com 

a la documentació exigida en l’annex I.3.12, o a 

la normativa en vigor, l’Ajuntament decretarà la 

impossibilitat de continuar amb l’exercici de 

l’activitat, amb audiència prèvia a l’interessat, 

sense perjuí de les responsabilitats penals, civils 

o administratives a què haguera lloc. 

Article 44. Obertura d’establiments per mitjà 

d’autorització. 

1. Requeriran autorització els espectacles 

públics i activitats recreatives que es realitzen en 

establiments públics amb un aforament superior 

a 500 persones, en aquells en què existisca una 

especial situació de risc en els termes que 

determine la normativa autonòmica aplicable, o 

en aquells altres en què així ho indique 

expressament dita normativa. 

2. En estos supòsits, el titular o prestador 

presentarà davant a l’Ajuntament sol·licitud 

d’autorització, acompanyada del projecte 

elaborat per tècnic competent i, si és el cas, visat 

pel col·legi professional corresponent, així com 

de la resta de documentació exigida en l’annex 

I.3.10. 

3. L’Ajuntament, d’acord amb el projecte 

presentat que haurà d’ajustar-se al que establix 

decretará  la  imposibilidad  de  continuar  con  el 
ejercicio  de  la  actividad,  previa  audiencia  al 
interesado,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a que hubiere lugar. 

7. Si la documentación presentada por el titular 
o  prestador  contuviera  el  certificado  de  un 
Organismo  de  Certificación  Administrativa 
(OCA),  podrá  procederse  de  forma  inmediata  a 
la  apertura  del  establecimiento  y  no  precisará 
de  otorgamiento  de  licencia  municipal.  Sin 
perjuicio  de  ello  el  Ayuntamiento  podrá 
proceder,  en  cualquier  momento,  a  realizar  la 
oportuna inspección. En el caso de que se realice 
esta  inspección,  si  se  comprobara,  en  ese 
momento  o  en  otro  posterior,  que  la  actividad, 
sus instalaciones o funcionamiento no se ajustan 
al contenido tanto de la declaración responsable 
como  a  la  documentación  exigida  en  el  Anexo 
I.3.12,  o  a  la  normativa  en  vigor,  el 
Ayuntamiento  decretará  la  imposibilidad  de 
continuar con el ejercicio de la actividad, previa 
audiencia  al  interesado,  sin  perjuicio  de  las 
responsabilidades  penales,  civiles  o 
administrativas a que hubiere lugar. 

Artículo  44.  Apertura  de  establecimientos 

mediante autorización. 

1.  Requerirán  autorización  los  espectáculos 
públicos  y  actividades  recreativas  que  se 
realicen  en  establecimientos  públicos  con  un 
aforo  superior  a  500  personas,  en  aquellos  en 
que  exista  una  especial  situación  de  riesgo  en 
los  términos  que  determine  la  normativa 
autonómica aplicable, o en aquellos otros en que 
así lo indique expresamente dicha normativa. 



Plaça Sant Vicent, 1 
Tel. 96 262 60 53    Fax  96 262 71 02 
46148 Algímia d’Alfara (València) 

E-mail: aalfara@gva.es 
 

AJUNTAMENT 
ALGÍMIA D’ALFARA 

 

Pàgina 60 de 80 

l’Annex III de la present Ordenança, emetrà els 

informes oportuns on es faça constar que el 

mateix s’ajusta a: 

a) La normativa en matèria de plans 

d’ordenació urbana i la resta de normes de 

competència municipal. 

b) La normativa sobre activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses. 

c) La normativa sobre instal·lacions en locals de 

pública concurrència. 

d) La normativa contra la contaminació 

acústica. 

e) La normativa en matèria d’espectacles 

públics, activitats recreatives i Establiments 

públics. 

f) La normativa en matèria d’accessibilitat. 

4. Una vegada emesos estos informes, 

l’Ajuntament remetrà l’expedient als òrgans 

competents de la Generalitat en matèria 

d’espectacles i, quan procedisca, en matèria 

d’intervenció ambiental, amb l’objecte que 

s’evacuen els informes referents al compliment 

de les condicions generals tècniques. Els dits 

informes tindran caràcter vinculant quan siguen 

desfavorables o quan establisquen condicions de 

compliment obligatori d’acord amb la normativa 

tècnica en vigor. No obstant això, s’entendrà 

favorable quan l’Ajuntament no haja rebut 

comunicació expressa en el termini d’un mes des 

de la recepció de l’expedient per l’òrgan 

autonòmic. 

5. Una vegada rebut l’informe, l’Ajuntament 

comunicarà a l’interessat, mitjançant una 

2.  En  estos  supuestos,  el  titular  o  prestador 
presentará  ante  al  Ayuntamiento  solicitud  de 
autorización,  acompañada  del  proyecto 
elaborado por técnico competente y, en su caso, 
visado  por  el  colegio  profesional 
correspondiente,  así  como  del  resto  de 
documentación exigida en el Anexo I.3.10. 

3. El Ayuntamiento, de acuerdo con el proyecto 
presentado  que  deberá  ajustarse  a  lo 
establecido  en  el  Anexo  III  de  la  presente 
Ordenanza,  emitirá  los  informes  oportunos 
donde se haga constar que el mismo se ajusta a: 

a)  La  normativa  en  materia  de  planes  de 
ordenación  urbana  y  demás  normas  de 
competencia municipal. 

b)  La  normativa  sobre  actividades  molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas. 

c)  La  normativa  sobre  instalaciones  en  locales 
de pública concurrencia. 

d)  La  normativa  contra  la  contaminación 
acústica. 

e)  La  normativa  en  materia  de  espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y 
establecimientos públicos. 

f) La normativa en materia de accesibilidad. 

4.  Una  vez  emitidos  estos  informes,  el 
Ayuntamiento  remitirá  el  expediente  a  los 
órganos  competentes  de  la  Generalitat  en 
materia  de  espectáculos  y,  cuando  proceda,  en 
materia de intervención ambiental, con el objeto 
de  que  se  evacuen  los  informes  referentes  al 
cumplimiento  de  las  condiciones  generales 
técnicas.  Dichos  informes  tendrán  carácter 
vinculante cuando sean desfavorables o cuando 
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resolució expressa, els requisits o 

condicionaments tècnics a complir per al 

posterior atorgament de la llicència d’obertura. 

El termini màxim per a resoldre i notificar 

l’esmentada resolució expressa, serà el que fixe 

la normativa autonòmica que siga aplicable. 

6. Quan l’interessat considere que ha complit 

amb les obligacions exigides, ho comunicarà per 

escrit a l’Ajuntament, qui girarà visita de 

comprovació en el termini d’un mes. Si el 

resultat de la visita de comprovació és conforme 

amb els requisits i condicions exigits, atorgarà 

llicència d’obertura, denegant-la en cas contrari. 

En el cas que els tècnics municipals no giraren la 

referida visita en el termini indicat, l’interessat, 

prèvia notificació a l’Ajuntament per escrit, 

podrà obrir l’establiment públic sota la seua 

exclusiva responsabilitat. 

7. No obstant això, quan l’interessat acompanye 

a la comunicació prevista en l’apartat anterior, 

una certificació d’Organisme de Certificació 

Administrativa (OCA), no serà necessari girar 

visita de comprovació, podent procedir a 

l’obertura immediata de l’establiment. Sense 

perjuí d’això, l’Ajuntament podrà procedir, en 

qualsevol moment, a realitzar l’oportuna 

inspecció. 

CAPÍTOL TERCER. TRAMITACIÓ 

CONJUNTA D’OBRES I ACTIVITAT. 

Article 45. Disposició General. 

Quan el titular o prestador haja de dur a terme 

la realització prèvia d’obres per a la instal·lació 

establezcan  condiciones  de  obligado 
cumplimiento  de  acuerdo  con  la  normativa 
técnica  en  vigor.  No  obstante,  se  entenderá 
favorable  cuando  el  Ayuntamiento  no  haya 
recibido comunicación expresa en el plazo de un 
mes  desde  la  recepción  del  expediente  por  el 
órgano autonómico. 

5. Una vez recibido el informe, el Ayuntamiento 
comunicará  al  interesado,  mediante  resolución 
expresa,  los  requisitos  o  condicionamientos 
técnicos  a  cumplir  para  el  posterior 
otorgamiento de la licencia de apertura. El plazo 
máximo  para  resolver  y  notificar  la  citada 
resolución expresa, será el que fije la normativa 
autonómica que resulte de aplicación. 

6.  Cuando  el  interesado  considere  que  ha 
cumplido  con  las  obligaciones  exigidas,  lo 
comunicará  por  escrito  al  Ayuntamiento,  quien 
girará visita de comprobación en el plazo de un 
mes. Si el resultado de la visita de comprobación 
es  conforme  con  los  requisitos  y  condiciones 
exigidos,  otorgará  licencia  de  apertura, 
denegándola  en  caso  contrario.  En  el  supuesto 
de  que  los  técnicos  municipales  no  girasen  la 
referida  visita  en  el  plazo  indicado,  el 
interesado, previa notificación al Ayuntamiento 
por  escrito,  podrá  abrir  el  establecimiento 
público bajo su exclusiva responsabilidad. 

7. No obstante,  cuando el  interesado acompañe 
a  la  comunicación  prevista  en  el  apartado 
anterior,  una  certificación  de  Organismo  de 
Certificación  Administrativa  (OCA),  no  será 
necesario  girar  visita  de  comprobación, 
pudiendo  proceder  a  la  apertura  inmediata  del 
establecimiento.  Sin  perjuicio  de  ello,  el 
Ayuntamiento  podrá  proceder,  en  cualquier 
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de l’activitat, les mateixes es tramitaran de 

forma conjunta en únic procediment, d’acord 

amb allò que s’ha regulat en el present Capítol, 

havent de presentar necessàriament un únic 

projecte d’obres i activitat. 

Article 46. Procediment de tramitació conjunta 

de comunicació prèvia o declaració responsable 

d’obres i obertura d’activitat. 

1. En els casos en què, tant l’execució d’obres 

com la implantació de l’activitat, puguen 

tramitar-se per mitjà de comunicació prèvia o 

declaració responsable d’acord amb els termes 

previstos en la present Ordenança, el titular, 

prestador o promotor haurà d’acompanyar 

necessàriament junt amb la comunicació prèvia 

o declaració responsable d’obres: 

a) La documentació indicada en l’annex 

I.3.15.a) per a l’execució del tipus d’obra que es 

tracte i per a la instal·lació de l’activitat que es 

pretenga implantar. 

b) Certificat de tècnic competent en què es 

manifeste expressament la compatibilitat 

urbanística per a la implantació de l’activitat, 

d’acord amb la normativa urbanística específica 

aplicable a l’emplaçament on es pretén 

instal·lar. 

2. Rebuda en l’Ajuntament tota la 

documentació, se seguiran els tràmits previstos 

en els articles 22 i 23 de la present Ordenança, 

podent iniciar-se les obres amb caràcter 

immediat amb les excepcions indicades en els 

dits preceptes. 

3. Executades les obres, el titular, prestador o 

momento, a realizar la oportuna inspección. 

CAPITULO  TERCERO.  TRAMITACIÓN 

CONJUNTA DE OBRAS Y ACTIVIDAD. 

Artículo 45. Disposición General. 

Cuando el titular o prestador deba llevar a cabo 
la realización previa de obras para la instalación 
de  la  actividad,  las  mismas  se  tramitarán  de 
forma  conjunta  en  único  procedimiento,  de 
acuerdo con lo regulado en el presente Capítulo, 
debiendo  presentar  necesariamente  un  único 
proyecto de obras y actividad. 

Artículo  46.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta  de  comunicación  previa  o 

declaración responsable de obras y apertura 

de actividad. 

1.  En  los  casos  en  que,  tanto  la  ejecución  de 
obras  como  la  implantación  de  la  actividad, 
puedan  tramitarse  mediante  comunicación 
previa  o  declaración  responsable  de  acuerdo 
con  los  términos  previstos  en  la  presente 
Ordenanza,  el  titular,  prestador  o  promotor 
deberá  acompañar  necesariamente  junto  a  la 
comunicación previa  o declaración  responsable 
de obras: 

a)  La  documentación  indicada  en  el  Anexo 
I.3.15.a)  para  la  ejecución  del  tipo  de  obra  de 
que se trate y para la instalación de la actividad 
que se pretenda implantar. 

b)  Certificado  de  técnico  competente  en  el  que 
se  manifieste  expresamente  la  compatibilidad 
urbanística para la implantación de la actividad, 
de  acuerdo  con  la  normativa  urbanística 
específica  aplicable  al  emplazamiento donde  se 
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promotor presentarà la comunicació ambiental 

prèvia o declaració responsable per a l’obertura 

de l’activitat, acompanyada per la documentació 

tècnica exigida en l’annex I.3.15.b) o c), en 

funció del tipus d’activitat que es tracte, i el 

certificat final de les obres i instal·lacions, firmat 

per tècnic competent i visat, si és el cas, pel 

col·legi oficial corresponent, acreditatiu de la 

realització de les mateixes d’acord amb la seua 

comunicació prèvia o declaració responsable i 

documentació annexa. 

4. El procediment per a l’obtenció del títol 

habilitant per a l’obertura de l’activitat 

continuarà seguint-se els tràmits previstos en: 

a) L’article 42 en el cas que l’obertura de 

l’activitat puga tramitar-se per mitjà de 

comunicació ambiental prèvia. 

b) L’articule 41 en el cas que l’obertura de 

l’activitat puga tramitar-se per mitjà de 

declaració responsable. 

c) L’article 43, en el cas que es tracte de 

l’obertura d’espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics que puguen 

tramitar-se per mitjà de declaració responsable. 

Article 47. Procediment de tramitació conjunta 

de llicència d’obres i comunicació ambiental 

prèvia o declaració responsable per a l’obertura 

de l’activitat. 

1. En els casos en què l’execució d’obres 

requerisca la sol·licitud prèvia de llicència, esta 

es tramitarà ajustant-se al procediment establit 

a este efecte en la Secció Primera del Capítol 

Quart del Títol Segon de la present Ordenança. 

pretende instalar. 

2.  Recibida  en  el  Ayuntamiento  toda  la 
documentación,  se  seguirán  los  trámites 
previstos en los artículos 22 y 23 de la presente 
Ordenanza,  pudiendo  iniciarse  las  obras  con 
carácter inmediato con las salvedades indicadas 
en dichos preceptos. 

3.  Ejecutadas  las  obras,  el  titular,  prestador  o 
promotor presentará la comunicación ambiental 
previa  o  declaración  responsable  para  la 
apertura  de  la  actividad,  acompañada  por  la 
documentación  técnica  exigida  en  el  Anexo 
I.3.15.b) o c), en función del tipo de actividad de 
que se trate, y el certificado final de  las obras e 
instalaciones, firmado por técnico competente y 
visado,  en  su  caso,  por  el  colegio  oficial 
correspondiente,  acreditativo  de  la  realización 
de  las  mismas  conforme  a  su  comunicación 
previa  o  declaración  responsable  y 
documentación anexa. 

4. El procedimiento para  la obtención del  título 
habilitante  para  la  apertura  de  la  actividad 
continuará  siguiéndose  los  trámites  previstos 
en: 

a) El artículo 42 en el caso de que la apertura de 
la  actividad  pueda  tramitarse  mediante 
comunicación ambiental previa. 

b) El articulo 41 en el caso de que la apertura de 
la  actividad  pueda  tramitarse  mediante 
declaración responsable. 

c) El artículo 43, en el caso de que se trate de la 
apertura  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas  y  establecimientos  públicos  que 
puedan  tramitarse  mediante  declaración 
responsable. 
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2. Obtinguda la llicència d’obres i executades 

estes, el titular, prestador o promotor 

presentarà la comunicació ambiental prèvia o 

declaració responsable per a l’obertura de 

l’activitat, acompanyada per la documentació 

tècnica exigida en l’annex I.3.16. b) o c), segons 

el tipus d’activitat que es tracte, i el certificat 

final de les obres i instal·lacions, firmat per 

tècnic competent i visat, si és el cas, pel col·legi 

oficial corresponent, acreditatiu de la realització 

de les mateixes d’acord amb la llicència, així 

com aquells altres previstos en la resolució de 

concessió de llicència. 

3. El procediment per a l’obtenció del títol 

habilitant per a l’obertura de l’activitat 

continuarà seguint-se els tràmits previstos en: 

a) L’article 42 en el cas que l’obertura de 

l’activitat puga tramitar-se per mitjà de 

comunicació ambiental prèvia. 

b) L’articule 41 en el cas que l’obertura de 

l’activitat puga tramitar-se per mitjà de 

declaració responsable. 

c) L’article 43, en el cas que es tracte de 

l’obertura d’espectacles públics, activitats 

recreatives i establiments públics que puguen 

tramitar-se per mitjà de declaració responsable. 

Article 48. Procediment de tramitació conjunta 

de comunicació prèvia o declaració responsable 

d’obres i llicència ambiental per a l’obertura de 

l’activitat. 

1. En el cas que l’execució d’obres puga 

tramitar-se per mitjà de comunicació prèvia o 

declaració responsable, però l’activitat a 

Artículo  47.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta de licencia de obras y comunicación 

ambiental previa o declaración  responsable 

para la apertura de la actividad. 

1.  En  los  casos  en  que  la  ejecución  de  obras 
requiera  la  solicitud  previa  de  licencia,  ésta  se 
tramitará  ajustándose  al  procedimiento 
establecido  al  efecto  en  la  Sección  Primera  del 
Capítulo  Cuarto  del  Título  Segundo  de  la 
presente Ordenanza. 

2.  Obtenida  la  licencia  de  obras  y  ejecutadas 
éstas,  el  titular,  prestador  o  promotor 
presentará  la  comunicación  ambiental  previa  o 
declaración  responsable  para  la  apertura  de  la 
actividad,  acompañada  por  la  documentación 
técnica exigida en el Anexo I.3.16. b) o c), según 
el  tipo  de  actividad  de  que  se  trate,  y  el 
certificado  final  de  las  obras  e  instalaciones, 
firmado por técnico competente y visado, en su 
caso,  por  el  colegio  oficial  correspondiente, 
acreditativo  de  la  realización  de  las  mismas 
conforme  a  la  licencia,  así  como  aquellos  otros 
contemplados en  la  resolución de  concesión de 
licencia. 

3. El procedimiento para  la obtención del  título 
habilitante  para  la  apertura  de  la  actividad 
continuará  siguiéndose  los  trámites  previstos 
en: 

a) El artículo 42 en el caso de que la apertura de 
la  actividad  pueda  tramitarse  mediante 
comunicación ambiental previa. 

b) El articulo 41 en el caso de que la apertura de 
la  actividad  pueda  tramitarse  mediante 
declaración responsable. 
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implantar requerisca de llicència ambiental, el 

titular, prestador o promotor haurà 

d’acompanyar necessàriament junt amb la 

comunicació prèvia o declaració responsable 

d’obres: 

a) La documentació indicada en l’annex I.3.17 

per a l’execució del tipus d’obra que es tracte i 

per a la instal·lació de l’activitat que es pretenga 

implantar. 

b) Certificat del tècnic competent redactor del 

projecte en què es manifeste expressament la 

compatibilitat urbanística per a la implantació 

de l’activitat, d’acord amb la normativa 

urbanística específica aplicable a l’emplaçament 

on es pretén instal·lar. 

2. Rebuda en l’Ajuntament tota la 

documentació, se seguiran els tràmits previstos 

en els articles 22 i 23 de la present Ordenança, 

podent iniciar-se les obres amb caràcter 

immediat amb les excepcions indicades en els 

dits preceptes. 

3. Simultàniament, s’iniciarà per l’Ajuntament el 

procediment previst en l’article 40 de la present 

Ordenança per a l’obtenció de la corresponent 

llicència ambiental i posterior llicència 

d’obertura de l’activitat. 

Article 49. Procediment de tramitació conjunta 

de comunicació prèvia o declaració responsable 

d’obres i obertura d’espectacles públics i 

activitats recreatives per mitjà d’autorització. 

1. En el cas que l’execució d’obres puga 

tramitar-se per mitjà de comunicació prèvia o 

declaració responsable, però l’obertura de 

c) El artículo 43, en el caso de que se trate de la 
apertura  de  espectáculos  públicos,  actividades 
recreativas  y  establecimientos  públicos  que 
puedan  tramitarse  mediante  declaración 
responsable. 

Artículo  48.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta  de  comunicación  previa  o 

declaración  responsable de obras y  licencia 

ambiental para la apertura de la actividad. 

1.  En  el  supuesto  de  que  la  ejecución  de  obras 
pueda tramitarse mediante comunicación previa 
o  declaración  responsable,  pero  la  actividad  a 
implantar  requiera  de  licencia  ambiental,  el 
titular, prestador o promotor deberá acompañar 
necesariamente  junto  a  la  comunicación  previa 
o declaración responsable de obras: 

a) La documentación indicada en el Anexo I.3.17 
para la ejecución del tipo de obra de que se trate 
y  para  la  instalación  de  la  actividad  que  se 
pretenda implantar. 

b)  Certificado  del  técnico  competente  redactor 
del  proyecto  en  el  que  se  manifieste 
expresamente  la  compatibilidad  urbanística 
para la implantación de la actividad, de acuerdo 
con la normativa urbanística específica aplicable 
al emplazamiento donde se pretende instalar. 

2.  Recibida  en  el  Ayuntamiento  toda  la 
documentación,  se  seguirán  los  trámites 
previstos en los artículos 22 y 23 de la presente 
Ordenanza,  pudiendo  iniciarse  las  obras  con 
carácter inmediato con las salvedades indicadas 
en dichos preceptos. 

3.  Simultáneamente,  se  iniciará  por  el 
Ayuntamiento  el  procedimiento  previsto  en  el 
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l’espectacle públic o activitat recreativa 

requerisca autorització, el titular, prestador o 

promotor haurà d’acompanyar necessàriament 

junt amb la comunicació prèvia o declaració 

responsable d’obres: 

a) La documentació indicada en l’annex I.3.18 

per a l’execució del tipus d’obra que es tracte i 

per a la instal·lació de l’activitat que es pretenga 

implantar. 

b) Certificat del tècnic competent redactor del 

projecte en què es manifeste expressament la 

compatibilitat urbanística per a la implantació 

de l’activitat, d’acord amb la normativa 

urbanística específica aplicable a l’emplaçament 

on es pretén instal·lar. 

2. Rebuda en l’Ajuntament tota la 

documentació, se seguiran els tràmits previstos 

en els articles 22 i 23 de la present Ordenança, 

podent iniciar-se les obres amb caràcter 

immediat amb les excepcions indicades en els 

dits preceptes. I, simultàniament, s’iniciarà per 

l’Ajuntament el procediment previst en l’article 

44 de la present Ordenança per a l’obtenció de 

l’autorització i la corresponent llicència 

d’obertura de l’activitat. 

Article 50. Procediment de tramitació conjunta 

de llicència d’obres i llicència ambiental per a 

l’obertura de l’activitat. 

En els casos en què la realització d’obres precise 

llicència i l’obertura de l’activitat requerisca de 

llicència ambiental d’acord amb els termes 

previstos en la present Ordenança, ambdós 

llicències es tramitaran en un únic procediment, 

artículo  40  de  la  presente  Ordenanza  para  la 
obtención  de  la  correspondiente  licencia 
ambiental y posterior licencia de apertura de la 
actividad. 

Artículo  49.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta  de  comunicación  previa  o 

declaración responsable de obras y apertura 

de  espectáculos  públicos  y  actividades 

recreativas mediante autorización. 

1.  En  el  supuesto  de  que  la  ejecución  de  obras 
pueda tramitarse mediante comunicación previa 
o declaración  responsable, pero  la  apertura del 
espectáculo  público  o  actividad  recreativa 
requiera  autorización,  el  titular,  prestador  o 
promotor  deberá  acompañar  necesariamente 
junto  a  la  comunicación  previa  o  declaración 
responsable de obras: 

a) La documentación indicada en el Anexo I.3.18 
para la ejecución del tipo de obra de que se trate 
y  para  la  instalación  de  la  actividad  que  se 
pretenda implantar. 

b)  Certificado  del  técnico  competente  redactor 
del  proyecto  en  el  que  se  manifieste 
expresamente  la  compatibilidad  urbanística 
para la implantación de la actividad, de acuerdo 
con la normativa urbanística específica aplicable 
al emplazamiento donde se pretende instalar. 

2.  Recibida  en  el  Ayuntamiento  toda  la 
documentación,  se  seguirán  los  trámites 
previstos en los artículos 22 y 23 de la presente 
Ordenanza,  pudiendo  iniciarse  las  obras  con 
carácter inmediato con las salvedades indicadas 
en  dichos  preceptos.  Y,  simultáneamente,  se 
iniciará  por  el  Ayuntamiento  el  procedimiento 
previsto  en  el  artículo  44  de  la  presente 
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ajustant-se al previst per a l’atorgament de 

llicència ambiental en l’article 40 de la mateixa. 

Article 51. Procediment de tramitació conjunta 

de llicència d’obres i obertura d’espectacles 

públics i activitats recreatives per mitjà 

d’autorització. 

En els casos en què l’execució d’obres precise 

llicència i l’obertura de l’espectacle públic o 

activitat recreativa requerisca autorització 

d’acord amb els termes previstos en la present 

Ordenança, es tramitaran en un únic 

procediment, ajustant-se al previst en l’article 44 

de la mateixa. 

CAPÍTOL QUART. NORMES TÈCNIQUES 

D’INSTAL·LACIÓ I 

FUNCIONAMENT D’ACTIVITATS 

Article 52. Àmbit d’aplicació. 

Les disposicions establides en el present capítol 

seran aplicables per a totes les activitats que 

s’ubiquen en el terme municipal d’Algímia 

d’Alfara, independentment del règim 

d’intervenció ambiental a què se sotmeten. 

Article 53. Instal·lació de motors. 

1. Les activitats en què s’instal·len motors, 

únicament podran subjectar-se al règim de 

comunicació ambiental prèvia si la potència dels 

mateixos no supera els 1’5 kW. 

Ordenanza para  la obtención de  la autorización 
y  la  correspondiente  licencia  de  apertura  de  la 
actividad. 

Artículo  50.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta  de  licencia  de  obras  y  licencia 

ambiental para la apertura de la actividad. 

En  los  casos  en  que  la  realización  de  obras 
precise  licencia  y  la  apertura  de  la  actividad 
requiera  de  licencia  ambiental  de  acuerdo  con 
los  términos  previstos  en  la  presente 
Ordenanza, ambas licencias se tramitarán en un 
único  procedimiento,  ajustándose  al  previsto 
para el otorgamiento de licencia ambiental en el 
artículo 40 de la misma. 

Artículo  51.  Procedimiento  de  tramitación 

conjunta de  licencia de obras y apertura de 

espectáculos  públicos  y  actividades 

recreativas mediante autorización. 

En los casos en que la ejecución de obras precise 
licencia  y  la  apertura del  espectáculo público o 
actividad  recreativa  requiera  autorización  de 
acuerdo  con  los  términos  previstos  en  la 
presente Ordenanza,  se  tramitarán en un único 
procedimiento,  ajustándose  al  previsto  en  el 
artículo 44 de la misma. 

CAPÍTULO  CUARTO.  NORMAS  TÉCNICAS  DE 

INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE ACTIVIDADES 

Artículo 52. Ámbito de aplicación. 

Las  disposiciones  establecidas  en  el  presente 
capítulo  serán  de  aplicación  para  todas  las 
actividades  que  se  ubiquen  en  el  término 
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2. En relació amb l’epígraf anterior, no 

s’avaluarà com a potència la corresponent a les 

màquines portàtils en número menor de quatre 

unitats, ni la potència individual de les quals siga 

inferior a 0,25 kW. 

3. Tampoc s’avaluarà com a potència, la 

corresponent a tot tipus d’instal·lacions auxiliars 

com ara els aparells elevadors, bombes per a 

elevació d’aigua, instal·lacions d’aire condicionat 

de caràcter domèstic o ventilació forçada. 

Article 54. Equips d’aire condicionat. 

1. Les activitats en què s’instal·len equips d’aire 

condicionat únicament podran subjectar-se al 

règim de comunicació ambiental prèvia si les 

dites instal·lacions complixen algun dels 

requisits següents: 

a) Quan les unitats compresoras es troben en 

l’interior del local, independentment de la seua 

potència. 

b) Quan la potència de les unitats compresoras 

siga inferior a nou cavalls de vapor (9 CV) amb 

independència de la seua ubicació. 

2. Els equips d’aire condicionat no podran 

ubicar-se sobre les fatxades exteriors dels 

edificis, llevat de les excepcions que puguen 

contemplar-se en les normes urbanístiques. 

Article 55. Càrrega tèrmica. 

1. Amb caràcter general, es tramitaran per mitjà 

del procediment de comunicació ambiental 

prèvia aquelles activitats la càrrega tèrmica de 

les quals ponderada siga inferior a cent 

municipal  de  Algimia  de  Alfara, 
independientemente  del  régimen  de 
intervención ambiental al que se sometan. 

Artículo 53. Instalación de motores. 

1.  Las  actividades  en  las  que  se  instalen 
motores,  únicamente  podrán  sujetarse  al 
régimen de comunicación ambiental previa si la 
potencia de los mismos no supera los 1’5 kW. 

2.  En  relación  con  el  epígrafe  anterior,  no  se 
evaluará como potencia la correspondiente a las 
máquinas portátiles en número menor de cuatro 
unidades,  ni  cuya  potencia  individual  sea 
inferior a 0,25 kW. 

3.  Tampoco  se  evaluará  como  potencia,  la 
correspondiente  a  todo  tipo  de  instalaciones 
auxiliares  tales  como  los  aparatos  elevadores, 
bombas para elevación de agua, instalaciones de 
aire  acondicionado  de  carácter  doméstico  o 
ventilación forzada. 

Artículo 54. Equipos de aire acondicionado. 

1. Las actividades en las que se instalen equipos 
de  aire  acondicionado  únicamente  podrán 
sujetarse al régimen de comunicación ambiental 
previa si dichas instalaciones cumplen alguno de 
los siguientes requisitos: 

a)  Cuando  las  unidades  compresoras  se 
encuentren  en  el  interior  del  local, 
independientemente de su potencia. 

b)  Cuando  la  potencia  de  las  unidades 
compresoras  sea  inferior  a  nueve  caballos  de 
vapor (9 CV) con independencia de su ubicación.

2. Los equipos de aire acondicionado no podrán 
ubicarse  sobre  las  fachadas  exteriores  de  los 
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megacalorías per metre quadrat (100 Mcal/m2). 

2. No es consideraran compatibles en edificis 

d’ús residencial aquelles activitats que tinguen 

una càrrega tèrmica mitja ponderada superior a 

les dos-centes megacalorías per metre quadrat 

(200 Mcal/m2.) 

Article 56. Instal·lació d’equips de climatització. 

En les instal·lacions de climatització es 

compliran les condicions següents: 

a) Tots els conductes de fluids estaran 

degudament aïllats per a evitar la transmissió de 

sorolls i vibracions. 

b) La velocitat de la circulació de l’aigua per les 

canonades haurà de ser inferior a dos metres 

per segon (2 m/s) i amb dispositius que eviten el 

“colp d’ariet”, així com qualsevol altra vibració 

que poguera produir-se. 

c) L’abocament d’aire, calent o fred, es realitzarà 

a espais lliures, mai a patis interiors i tampoc a 

patis d'illes quan puguen produir-se molèsties. 

En ambdós casos hauran de canalitzar-se fins a 

espais lliures a velocitat adequada per a evitar 

sorolls i vibracions. En les mateixes condicions 

es realitzarà l’evacuació de l’aire de renovació o 

ventilació dels locals públics. 

d).- No es permetrà l’evacuació de l’aigua 

procedent d’instal·lacions de climatització a la 

via pública ni a propietats alienes. 

Article 57. Limitacions acústiques d’activitats 

en edificis residencials. 

No es permetrà la instal·lació d’activitats en 

edificios,  salvo  las  excepciones  que  puedan 
contemplarse en las normas urbanísticas. 

Artículo 55. Carga térmica. 

1. Con carácter general, se tramitarán mediante 
el  procedimiento  de  comunicación  ambiental 
previa  aquellas  actividades  cuya  carga  térmica 
ponderada  sea  inferior  a  cien megacalorías por 
metro cuadrado (100 Mcal/m2). 

2.  No  se  considerarán  compatibles  en  edificios 
de  uso  residencial  aquellas  actividades  que 
tengan  una  carga  térmica  media  ponderada 
superior  a  las  doscientas  megacalorías  por 
metro cuadrado (200 Mcal/m2.) 

Artículo  56.  Instalación  de  equipos  de 

climatización. 

En  las  instalaciones  de  climatización  se 
cumplirán las siguientes condiciones: 

a)  Todos  los  conductos  de  fluidos  estarán 
debidamente aislados para evitar la transmisión 
de ruidos y vibraciones. 

b) La velocidad de la circulación del agua por las 
tuberías  deberá  ser  inferior  a  dos  metros  por 
segundo (2 m/s) y con dispositivos que eviten el 
“golpe  de  ariete”,  así  como  cualquier  otra 
vibración que pudiera producirse. 

c) El vertido de aire, caliente o frío, se realizará a 
espacios  libres,  nunca  a  patios  interiores  y 
tampoco  a  patios  de  manzana  cuando  puedan 
producirse molestias.  En  ambos  casos  deberán 
canalizarse  hasta  espacios  libres  a  velocidad 
adecuada  para  evitar  ruidos  y  vibraciones.  En 
las  mismas  condiciones  se  realizará  la 
evacuación del aire de renovación o ventilación 
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locals d’edificis d’ús dominant residencial o d’ús 

mixt amb ús residencial, quan per la instal·lació, 

funcionament o ús de màquines, amb motor o 

sense, aparells d’ambientació musical o 

implantació d’usos, s’aconseguixes un nivell 

d’emissió sonora superior a 90 dBA. 

Article 58. Activitats que expenguen cartutxeria 

i pirotècnia. 

1. En les activitats d’expedició de cartutxeria i 

pirotècnia, els informes municipals seran els 

exigits amb caràcter general per a una activitat 

comercial. 

2. No obstant això, d’acord amb l’article 188 i 

apartat 1.11 de la Instrucció 

Tècnica Complementària 19 del Reial Decret 

230/1998 i article 132.2 del Real Decret 

563/2010, prèviament a l’obtenció del títol 

habilitant per a l’obertura, haurà d’aportar-se a 

l’Ajuntament la corresponent autorització de la 

Delegació de Govern. 

Article 59. Condicions generals dels abocaments 

de fum. 

1. S’haurà de comptar amb ximenera per a 

l’abocament de fums procedents de cuines de 

bars, restaurants, hotels, cases de menjars per a 

portar i semblants, almenys, en els casos 

següents: 

a) Si s’utilitzen combustibles no nets (llenya, 

carbó …) 

b) Si la potència dels elements de cuina 

destinats a cocció d’aliments supera els 

de los locales públicos. 

d).‐  No  se  permitirá  la  evacuación  del  agua 
procedente  de  instalaciones  de  climatización  a 
la vía pública ni a propiedades ajenas. 

Artículo  57.  Limitaciones  acústicas  de 

actividades en edificios residenciales. 

No se permitirá  la  instalación de actividades en 
locales  de  edificios  de  uso  dominante 
residencial  o  de  uso mixto  con  uso  residencial, 
cuando por la instalación, funcionamiento o uso 
de  máquinas,  con  o  sin  motor,  aparatos  de 
ambientación musical o implantación de usos, se 
alcance  un  nivel  de  emisión  sonora  superior  a 
90 dBA. 

Artículo  58.  Actividades  que  expendan 

cartuchería y pirotecnia. 

1.  En  las  actividades  de  expedición  de 
cartuchería  y  pirotecnia,  los  informes 
municipales  serán  los  exigidos  con  carácter 
general para una actividad comercial. 

2. No obstante, de acuerdo con el artículo 188 y 
apartado 1.11 de la Instrucción 

Técnica  Complementaria  19  del  Real  Decreto 
230/1998 y artículo 132.2 del Real 

Decreto  563/2010,  previamente  a  la  obtención 
del  título  habilitante  para  la  apertura,  deberá 
aportarse  al  Ayuntamiento  la  correspondiente 
autorización de la Delegación de Gobierno. 

Artículo  59.  Condiciones  generales  de  los 

vertidos de humo. 

1. Se deberá contar con chimenea para el vertido 
de  humos  procedentes  de  cocinas  de  bares, 
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cinquanta kilowats (50 kW). 

En tots estos supòsits l’altura de la ximenera 

haurà de sobrepassar tres metres (3 ms.) a tota 

edificació situada en un cercle de ràdio igual o 

inferior a vint metres (20 ms), i el centre del 

qual s’establix en el punt d’abocament de la 

ximenera. 

2. Les ximeneres destinades a evacuar fums i 

gasos calents hauran de separar-se una distància 

mínima de cinc centímetres (5 cm) de les parets 

de les dependències veïnes, o, si és el cas, 

hauran d’anar proveïdes d’aïllant tèrmic 

suficient que garantisca el seu aïllament tèrmic 

en relació amb la paret sobre la qual es recolze. 

Article 60. Condicions de l’abocament de fums 

respecte a edificacions limítrofs. 

1. Quan a conseqüència de l’edificació 

d’immobles limítrofs, les altures del qual 

complisquen les condicions de les Ordenances 

vigents, la ximenera no abast l’altura 

reglamentària, hauran de realitzar-se a costa del 

titular de l’activitat les correccions oportunes, a 

fi d’aconseguir l’altura resultant d’aplicar allò 

que s’ha indicat en l’article anterior. 

2. Quan una ximenera tinga l’altura 

reglamentària però resulte insuficient respecte a 

algun edifici de caràcter singular o l’altura de la 

qual siga conseqüència de sistemes de 

compensació de volums que es construïsca 

posteriorment, el titular de l’activitat no vindrà 

obligat a realitzar cap obra, però sí a permetre 

que es realitzen les modificacions oportunes a 

costa de la propietat de l’edifici respecte al qual 

restaurantes,  hoteles,  casas  de  comidas  para 
llevar  y  similares,  al  menos,  en  los  siguientes 
casos: 

a)  Si  se  utilizan  combustibles  no  limpios  (leña, 
carbón …) 

b)  Si  la  potencia  de  los  elementos  de  cocina 
destinados  a  cocción  de  alimentos  supera  los 
cincuenta kilowatios (50 kW). 

En  todos  estos  supuestos  la  altura  de  la 
chimenea deberá sobrepasar tres metros (3 ms.) 
a toda edificación situada en un círculo de radio 
igual o  inferior a veinte metros (20 ms), y cuyo 
centro se establece en el punto de vertido de la 
chimenea. 

2. Las chimeneas destinadas a evacuar humos y 
gases calientes deberán separarse una distancia 
mínima  de  cinco  centímetros  (5  cms)  de  las 
paredes  de  las  dependencias  vecinas,  o,  en  su 
caso,  deberán  ir  provistas  de  aislante  térmico 
suficiente que garantice  su aislamiento  térmico 
en relación con la pared sobre la que se apoye. 

Artículo  60.  Condiciones  del  vertido  de 

humos respecto a edificaciones colindantes. 

1.  Cuando  a  consecuencia  de  la  edificación  de 
inmuebles  colindantes,  cuyas  alturas  cumplan 
las  condiciones  de  las  Ordenanzas  vigentes,  la 
chimenea  no  alcance  la  altura  reglamentaria, 
deberán  realizarse  a  costa  del  titular  de  la 
actividad  las  correcciones  oportunas,  a  fin  de 
alcanzar  la  altura  resultante  de  aplicar  lo 
indicado en el artículo anterior. 

2.  Cuando  una  chimenea  tenga  la  altura 
reglamentaria pero resulte insuficiente respecto 
a  algún  edificio  de  carácter  singular  o  cuya 
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resulte la seua altura deficitària. 

Article 61. Túnels, ponts de llavat i estacions de 

servei. 

1. Els túnels i ponts de llavat s’autoritzaran 

exclusivament en locals situats en planta baixa 

en edificis sense vivendes o situats en pati d'illes 

sense edificació damunt. Hauran de disposar 

d’una zona d’espera, abans de l’entrada en el 

túnel o pont de llavat, amb una capacitat 

mínima per a deu vehicles. 

2. En l’interior de les estacions de servei s’haurà 

de preveure una zona d’estacionament amb una 

capacitat mínima per a deu vehicles turismes o 

la seua equivalència en camions en espera de 

càrrega. 

Article 62. Lavabos en locals comercials. 

1. Els locals destinats a ús comercial disposaran 

dels següents serveis sanitaris: 

a) Fins als primers 100 metres quadrats de 

superfície d’ús públic, un excusat i un lavabo. 

b) Per cada 200 metres quadrats addicionals o 

fracció superior a 100 metres quadrats, 

s’augmentarà un excusat i un lavabo, separant-

se, en este cas, para cada un dels sexes. 

2. En locals comercials de fins a 100 metres 

quadrats de superfície útil per al públic, la 

neteja no tindrà la consideració d’ús públic, 

llevat que l’activitat exercida exigisca l’estada o 

permanència prolongada dels clients, i en este 

cas, els lavabos exigibles segons l’apartat 

anterior hauran de considerar-se d’ús públic. 

altura  sea  consecuencia  de  sistemas  de 
compensación  de  volúmenes  que  se  construya 
posteriormente,  el  titular  de  la  actividad  no 
vendrá obligado a realizar obra alguna, pero sí a 
permitir  que  se  realicen  las  modificaciones 
oportunas  a  costa  de  la  propiedad  del  edificio 
respecto al cual resulte su altura deficitaria. 

Artículo  61.  Túneles,  puentes  de  lavado  y 

estaciones de servicio. 

1.  Los  túneles  y  puentes  de  lavado  se 
autorizarán  exclusivamente  en  locales  situados 
en  planta  baja  en  edificios  sin  viviendas  o 
situados  en  patio  de  manzana  sin  edificación 
encima.  Deberán  disponer  de  una  zona  de 
espera, antes de la entrada en el túnel o puente 
de  lavado, con una capacidad mínima para diez 
vehículos. 

2. En el  interior de las estaciones de servicio se 
deberá prever una zona de estacionamiento con 
una  capacidad  mínima  para  diez  vehículos 
turismos  o  su  equivalencia  en  camiones  en 
espera de carga. 

Artículo 62. Aseos en locales comerciales. 

1.  Los  locales  destinados  a  uso  comercial 
dispondrán  de  los  siguientes  servicios 
sanitarios: 

a) Hasta los primeros 100 metros cuadrados de 
superficie de uso público, un retrete y un lavabo.

b) Por cada 200 metros cuadrados adicionales o 
fracción  superior  a  100  metros  cuadrados,  se 
aumentará un retrete y un lavabo, separándose, 
en este caso, para cada uno de los sexos. 

2.  En  locales  comerciales  de  hasta  100 metros 
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Article 63. Instal·lació d’establiments públics 

amb limitacions urbanístiques per les seues 

condicions acústiques. 

1. Les discoteques, sales de festa, sales de ball, 

locals d’exhibicions especials i totes aquelles 

activitats amb nivells sonors d’emissió en 

l’interior del local de cent quatre decibels A 

(104 dBA), no podran ubicar-se en edificis d’ús 

dominant residencial o d’ús mixt amb ús 

residencial, ni en l’interior de patis d'illes i en les 

zones interblocs. 

2. Els pubs i cafeteries amb ambientació musical 

hauran de comptar amb una superfície mínima 

accessible directament pel públic exclosa zona 

de barra, lavabos o magatzem, de cinquanta 

metres quadrats útils (50²m’ut.). 

Article 64. Amenización musical. 

Els locals que disposen d’amenización musical 

s’entendran inclosos, a l’efecte d’aplicació de la 

normativa de sorolls, en el Grup 4 de l’article 44 

de la vigent Ordenança Municipal de Protecció 

contra la Contaminació Acústica. Així mateix, 

hauran de disposar d’un limitador que haurà de 

garantir que el nivell sonor aconseguit per 

l’equip d’amenización no supera els 70 dBA. 

Article 65. Tramitació per OCA d’activitats amb 

ambientació o amenización musical. 

Aquelles activitats que compten amb 

ambientació o amenización musical produïda 

exclusivament per equips de reproducció sonora 

i que aporten per a la seua obertura certificats 

cuadrados  de  superficie  útil  para  el  público,  el 
aseo no tendrá la consideración de uso público, 
salvo  que  la  actividad  desarrollada  exija  la 
estancia  o  permanencia  prolongada  de  los 
clientes, en cuyo caso,  los aseos exigibles según 
el  apartado  anterior  deberán  considerarse  de 
uso público. 

Artículo 63.  Instalación de establecimientos 

públicos  con  limitaciones  urbanísticas  por 

sus condiciones acústicas. 

1.  Las discotecas,  salas de  fiesta,  salas de baile, 
locales  de  exhibiciones  especiales  y  todas 
aquellas  actividades  con  niveles  sonoros  de 
emisión en el  interior del  local de ciento cuatro 
decibelios A  (104  dBA),  no  podrán  ubicarse  en 
edificios de uso dominante residencial o de uso 
mixto  con  uso  residencial,  ni  en  el  interior  de 
patios de manzana y en las zonas interbloques. 

2.  Los  pubs  y  cafeterías  con  ambientación 
musical  deberán  contar  con  una  superficie 
mínima  accesible  directamente  por  el  público 
excluida  zona  de  barra,  aseos  o  almacén,  de 
cincuenta metros cuadrados útiles (50 m²ut.). 

Artículo 64. Amenización musical. 

Los  locales  que  dispongan  de  amenización 
musical se entenderán incluidos, a los efectos de 
aplicación  de  la  normativa  de  ruidos,  en  el 
Grupo 4 del artículo 44 de la vigente Ordenanza 
Municipal  de  Protección  contra  la 
Contaminación  Acústica.  Asimismo,  deberán 
disponer de un limitador que deberá garantizar 
que  el nivel  sonoro  alcanzado por  el  equipo de 
amenización no supera los 70 dBA. 

Artículo  65.  Tramitación  por  OCA  de 
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emesos per un Organisme de Certificació 

Administrativa (OCA), hauran d’incloure en el 

seu certificat, el precintat i comprovació que 

davall cap circumstància, les emissions de 

l’equip musical superen els límits admissibles de 

nivell sonor en l’interior dels locals, ni en locals 

limítrofs, havent de realitzar-se les 

comprovacions, amb caràcter preferent, en els 

supòsits més desfavorables, entenent per tals els 

usos residencials. 

TÍTOL QUART: DE LA INSPECCIÓ 

Article 66. Legitimació de la funció inspectora. 

La intervenció de la inspecció en les actuacions 

compreses en esta Ordenança se subjectarà a la 

legislació estatal i autonòmica vigent i més en 

concret a allò que s’ha establit en matèria 

urbanística i ambiental. 

Article 67. Comeses de la inspecció municipal. 

1. La inspecció municipal controlarà l’adequació 

a la normativa vigent de l’execució de les obres, 

de les activitats en funcionament i de les 

actuacions en domini públic en l’àmbit 

territorial del municipi. 

2. Per a això, els inspectors tindran, a tots els 

efectes, la condició d’agents de l’autoritat, estant 

facultats per a requerir i examinar qualsevol 

classe de documents, comprovar l’adequació de 

les actuacions dels administrats a la legislació i 

ordenació urbanística aplicables i obtindre la 

informació necessària per al compliment de la 

actividades con ambientación o amenización 

musical. 

Aquellas  actividades  que  cuenten  con 
ambientación o amenización musical producida 
exclusivamente  por  equipos  de  reproducción 
sonora  y  que  aporten  para  su  apertura 
certificados  emitidos  por  un  Organismo  de 
Certificación  Administrativa  (OCA),  deberán 
incluir  en  su  certificado,  el  precintado  y 
comprobación  de  que  bajo  ninguna 
circunstancia,  las  emisiones del  equipo musical 
superan  los  límites  admisibles  de  nivel  sonoro 
en  el  interior  de  los  locales,  ni  en  locales 
colindantes,  debiendo  realizarse  las 
comprobaciones, con carácter preferente, en los 
supuestos  más  desfavorables,  entendiendo  por 
tales los usos residenciales. 

TÍTULO CUARTO: DE LA INSPECCIÓN 

Artículo  66.  Legitimación  de  la  función 

inspectora. 

La  intervención  de  la  inspección  en  las 
actuaciones comprendidas en esta Ordenanza se 
sujetará  a  la  legislación  estatal  y  autonómica 
vigente  y  más  en  concreto  a  lo  establecido  en 
materia urbanística y ambiental. 

Artículo  67.  Cometidos  de  la  inspección 

municipal. 

1.  La  inspección  municipal  controlará  la 
adecuación  a  la  normativa  vigente  de  la 
ejecución  de  las  obras,  de  las  actividades  en 
funcionamiento y de las actuaciones en dominio 
público en el ámbito territorial del municipio. 
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seua comesa, de tal forma que, tant les 

administracions públiques com els particulars, 

estan obligats a prestar-los la col·laboració que 

precisen. 

Article 68. Actuacions inspectores. 

1. Les actuacions d’inspecció quedaran 

documentades en informes tècnics, informes 

d’inspecció, diligències i actes d’inspecció. 

a) Els informes tècnics podran consistir en la 

mera constatació de fets o en valoracions sobre 

l’adequació d’estos a la normativa que s’aplique. 

En la mesura que siga possible, en el dit informe 

haurà de consignar-se la concreta identificació 

dels fets, si l’actuació és legalitzable, no 

legalitzable o manifestament incompatible, el 

valor estimat de les obres executades, la 

identificació dels propietaris de l’immoble o dels 

promotors, i quants extrems puguen resultar 

necessaris per a l’inici dels procediments de 

disciplina urbanística (sancionadors o de 

restauració de la legalitat). 

b) Els informes d’inspecció són aquells 

documents acreditatius dels fets inspeccionats 

subscrits pels inspectors. En els mateixos es 

consignarà l’actuació inspeccionada, amb 

identificació, si és possible, dels titulars 

registrals i promotors de l’actuació, incorporant-

se aquelles manifestacions que puguen ser 

rellevants o que el subjecte inspeccionat 

sol·licite que es facen constar. Podran anar 

acompanyats d’un annex fotogràfic. Estos 

informes tindran valor probatori, sense perjuí de 

les proves en contra que puguen aportar els 

propis interessats. 

2. Para ello, los inspectores tendrán, a todos los 
efectos, la condición de agentes de la autoridad, 
estando  facultados  para  requerir  y  examinar 
toda  clase  de  documentos,  comprobar  la 
adecuación  de  las  actuaciones  de  los 
administrados  a  la  legislación  y  ordenación 
urbanística  aplicables  y  obtener  la  información 
necesaria para el cumplimiento de su cometido, 
de  tal  forma  que,  tanto  las  administraciones 
públicas  como  los  particulares,  están  obligados 
a prestarles la colaboración que precisen. 

Artículo 68. Actuaciones inspectoras. 

1.  Las  actuaciones  de  inspección  quedarán 
documentadas  en  informes  técnicos,  informes 
de inspección, diligencias y actas de inspección. 

a) Los  informes  técnicos podrán  consistir  en  la 
mera  constatación de hechos o  en valoraciones 
sobre la adecuación de éstos a la normativa que 
sea de aplicación. En la medida de lo posible, en 
dicho  informe  deberá  consignarse  la  concreta 
identificación  de  los  hechos,  si  la  actuación  es 
legalizable,  no  legalizable  o  manifiestamente 
incompatible,  el  valor  estimado  de  las  obras 
ejecutadas,  la  identificación  de  los  propietarios 
del  inmueble  o  de  los  promotores,  y  cuantos 
extremos  puedan  resultar  necesarios  para  el 
inicio  de  los  procedimientos  de  disciplina 
urbanística (sancionadores o de restauración de 
la legalidad). 

b)  Los  informes  de  inspección  son  aquellos 
documentos  acreditativos  de  los  hechos 
inspeccionados suscritos por los inspectores. En 
los  mismos  se  consignará  la  actuación 
inspeccionada,  con  identificación,  a  ser  posible, 
de  los  titulares  registrales  y  promotores  de  la 
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c) Les diligències són els documents que 

s’estenen en el curs de l’actuació inspectora per 

a fer constar qualsevol fet, circumstància o 

manifestació amb rellevància per a la inspecció, 

que no siga objecte d’informe o acta. Les 

diligències tenen naturalesa de document públic 

i constituiran prova dels fets que motiven la 

seua formalització, llevat que s’acredite el 

contrari. Seran firmades per l’inspector i per la 

persona amb què s’entenguen les actuacions. Si 

esta es negara a firmar la diligència, o no 

poguera fer-ho, es farà constar tal circumstància 

en la mateixa. 

e) Són actes d’inspecció aquells documents en 

què s’arreplega el resultat d’una concreta 

actuació inspectora de vigilància i comprovació 

de la normativa vigent.  Tenen caràcter de 

documents públics i gaudiran de presumpció de 

veracitat respecte dels fets reflectits en elles que 

hagen sigut constatats directament pel 

responsable de la inspecció o els inspectors 

tècnics, sense perjuí de les proves que, en 

defensa dels seus drets o interessos, puguen 

assenyalar o aportar les persones interessades. 

TÍTOL CINQUÉ 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Seu social d’associacions. 

Els locals o establiments destinats a seu de 

qualsevol tipus d’associació legalment 

constituïda, quan es destinen únicament i 

exclusivament a funcions de gestió i 

actuación,  incorporándose  aquellas 
manifestaciones  que  puedan  ser  relevantes  o 
que  el  sujeto  inspeccionado  solicite  que  se 
hagan  constar.  Podrán  ir  acompañados  de  un 
anexo  fotográfico. Estos  informes tendrán valor 
probatorio,  sin  perjuicio  de  las  pruebas  en 
contrario  que  puedan  aportar  los  propios 
interesados. 

c)  Las  diligencias  son  los  documentos  que  se 
extienden en el curso de la actuación inspectora 
para  hacer  constar  cualquier  hecho, 
circunstancia  o  manifestación  con  relevancia 
para la inspección, que no sea objeto de informe 
o  acta.  Las  diligencias  tienen  naturaleza  de 
documento público y constituirán prueba de los 
hechos  que motiven  su  formalización,  a  no  ser 
que se acredite lo contrario. Serán firmadas por 
el  inspector  y  por  la  persona  con  la  que  se 
entiendan  las  actuaciones.  Si  ésta  se  negara  a 
firmar  la  diligencia,  o  no  pudiera  hacerlo,  se 
hará constar tal circunstancia en la misma. 

e) Son actas de inspección aquellos documentos 
en  los  que  se  recoge  el  resultado  de  una 
concreta  actuación  inspectora  de  vigilancia  y 
comprobación de la normativa vigente. Ostentan 
carácter  de  documentos  públicos  y  gozarán  de 
presunción de veracidad respecto de los hechos 
reflejados  en  ellas  que  hayan  sido  constatados 
directamente  por  el  responsable  de  la 
inspección  o  los  inspectores  técnicos,  sin 
perjuicio de  las pruebas que, en defensa de sus 
derechos o  intereses,  puedan  señalar  o  aportar 
las personas interesadas. 

TÍTULO QUINTO 
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administració de la pròpia associació i no 

estiguen oberts al públic, no requeriran títol 

habilitant per a l’obertura. 

Tercera. Locals destinats al culte. 

Els establiments en què es realitzen activitats 

destinades al culte no requeriran títol habilitant 

per a l’obertura, sense perjuí que la qualificació  

urbanística del sòl permeta com a ús dominant o 

compatible el dotacional religiós (Dre), havent 

de complir, a més, totes les condicions 

acústiques i de seguretat que requerisca 

l’activitat a desenvolupar. 

Quarta. Seus festeres tradicionals. 

Les seus de les entitats festeres tradicionals es 

regularan de conformitat amb el que disposa el 

Decret 28/2011, de 18 de març, del Consell, pel 

qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen 

les condicions i tipologia de les seus festeres 

tradicionals ubicades en els municipis de la 

Comunitat Valenciana, i en la normativa de 

desplegament que respecte d’això es dicte; 

estant subjectes a la legislació d’espectacles 

públics, activitats recreatives i establiments 

públics únicament aquelles que estiguen 

enquadrades en el tipus C. 

Sexta. Potestat sancionadora. 

Els incompliments del que disposa esta 

Ordenança donaran lloc a l’exercici per este 

Ajuntament de la potestat sancionadora d’acord 

amb el que preveu les normes legals que siguen 

aplicables. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera. Sede social de asociaciones. 

Los locales o establecimientos destinados a sede 
de  cualquier  tipo  de  asociación  legalmente 
constituida,  cuando  se  destinen  única  y 
exclusivamente  a  funciones  de  gestión  y 
administración  de  la  propia  asociación  y  no 
estén  abiertos  al  público,  no  requerirán  título 
habilitante para la apertura. 

Tercera. Locales destinados al culto. 

Los  establecimientos  en  que  se  realicen 
actividades  destinadas  al  culto  no  requerirán 
título habilitante para  la  apertura,  sin perjuicio 
de  que  la  calificación    urbanística  del  suelo 
permita  como  uso  dominante  o  compatible  el 
dotacional  religioso  (Dre),  debiendo  cumplir, 
además,  todas  las  condiciones  acústicas  y  de 
seguridad  que  requiera  la  actividad  a 
desarrollar. 

Cuarta. Sedes festeras tradicionales. 

Las sedes de las entidades festeras tradicionales 
se regularán de conformidad con lo dispuesto en 
el Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se  regulan  las  condiciones  y  tipología  de  las 
sedes  festeras  tradicionales  ubicadas  en  los 
municipios  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  en  la 
normativa de desarrollo que al respecto se dicte; 
estando  sujetas  a  la  legislación de espectáculos 
públicos,  actividades  recreativas  y 
establecimientos  públicos  únicamente  aquéllas 
que estén encuadradas en el tipo C. 
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

Primera. Procediments d’atorgament de 

llicències i autoritzacions en tràmit. 

Els procediments d’autorització iniciats a 

l’empara de la normativa en vigor anterior a 

l’aprovació de la present Ordenança es 

tramitaran i resoldran per la normativa vigent 

en el moment de presentació de la sol·licitud. 

No obstant això, el sol·licitant podrà, amb 

anterioritat a la resolució, desistir de la dita 

sol·licitud i optar per la regulació prevista en la 

present Ordenança, adaptant, quan procedisca, 

els projectes a la normativa vigent. 

Segona. Activitats sotmeses a instruments 

d’intervenció ambiental. 

Sense perjuí del que la normativa autonòmica 

puga determinar, fins que no es modifique la 

regulació actualment existent s’entendrà que les 

activitats sotmeses als distints tipus 

d’instruments d’intervenció ambiental 

assenyalats en la present Ordenança són les 

següents: 

a) Activitats sotmeses a autorització ambiental 

integrada: Les incloses en els Annexos I i II de 

la Llei 2/2006, de 5 de maig, de Prevenció de la 

Contaminació i Qualitat Ambiental. 

b) Activitats sotmeses a llicència ambiental: Les 

assenyalades en l’article 40 de la present 

Ordenança d’entre les incloses com qualificades 

en el Nomenclàtor d’activitats molestes, 

insalubres, nocives i perilloses aprovat per el 

Sexta. Potestad sancionadora. 

Los  incumplimientos  de  lo  dispuesto  en  esta 
Ordenanza  darán  lugar  al  ejercicio  por  este 
Ayuntamiento  de  la  potestad  sancionadora  de 
acuerdo  con  lo  previsto  en  las  normas  legales 
que resulten de aplicación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.  Procedimientos  de  otorgamiento 

de licencias y autorizaciones en trámite. 

Los procedimientos de autorización iniciados al 
amparo  de  la  normativa  en  vigor  anterior  a  la 
aprobación  de  la  presente  Ordenanza  se 
tramitarán  y  resolverán  por  la  normativa 
vigente  en  el  momento  de  presentación  de  la 
solicitud.  No  obstante,  el  solicitante  podrá,  con 
anterioridad  a  la  resolución,  desistir  de  dicha 
solicitud y optar por la regulación prevista en la 
presente  Ordenanza,  adaptando,  cuando 
proceda, los proyectos a la normativa vigente. 

Segunda.  Actividades  sometidas  a 

instrumentos de intervención ambiental. 

Sin perjuicio de lo que la normativa autonómica 
pueda  determinar,  en  tanto  no  se modifique  la 
regulación  actualmente  existente  se  entenderá 
que  las  actividades  sometidas  a  los  distintos 
tipos  de  instrumentos  de  intervención 
ambiental  señalados  en  la  presente  Ordenanza 
son las siguientes: 

a)  Actividades  sometidas  a  autorización 
ambiental integrada: Las incluidas en los Anexos 
I  y  II  de  la  Ley  2/2006,  de  5  de  mayo,  de 
Prevención  de  la  Contaminación  y  Calidad 
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Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell de la 

Generalitat. 

c) Activitats sotmeses a declaració responsable: 

Les incloses com qualificades en el Nomenclàtor 

d’activitats molestes, insalubres, nocives i 

perilloses aprovat per el Decret 54/1990, de 26 

de març, del Consell de la Generalitat i que no 

es troben expressament sotmeses a llicència 

ambiental de conformitat amb el que disposa la 

normativa autonòmica que siga aplicable. 

d) Activitats sotmeses a comunicació ambiental 

prèvia: Les no incloses com qualificades en el 

Nomenclàtor d’activitats molestes, insalubres, 

nocives i perilloses aprovat per el Decret 

54/1990, de 26 de març, del Consell de la 

Generalitat, considerades a este efecte com a 

activitats innòcues i que, donades les seues 

característiques, no siguen en cap cas 

susceptibles de qualificar-se. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Única. Derogació normativa. 

A partir de l’entrada en vigor de la present 

Ordenança, queda derogada la normativa 

Municipal que siga contraria a la present 

Ordenança. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Valor vinculant i modificació dels 

annexos. 

1. Els Annexos I a IV tenen valor vinculant 

Ambiental. 

b)  Actividades  sometidas  a  licencia  ambiental: 
Las  señaladas  en  el  artículo  40  de  la  presente 
Ordenanza  de  entre  las  incluidas  como 
calificadas  en  el  Nomenclátor  de  actividades 
molestas,  insalubres,  nocivas  y  peligrosas 
aprobado  por  el  Decreto  54/1990,  de  26  de 
marzo, del Consell de la Generalitat. 

c)  Actividades  sometidas  a  declaración 
responsable: Las incluidas como calificadas en el 
Nomenclátor  de  actividades  molestas, 
insalubres, nocivas y peligrosas aprobado por el 
Decreto 54/1990, de 26 de marzo, del Consell de 
la 

Generalitat  y  que  no  se  encuentren 
expresamente sometidas a licencia ambiental de 
conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  normativa 
autonómica que resulte de aplicación. 

d)  Actividades  sometidas  a  comunicación 
ambiental  previa:  Las  no  incluidas  como 
calificadas  en  el  Nomenclátor  de  actividades 
molestas,  insalubres,  nocivas  y  peligrosas 
aprobado  por  el  Decreto  54/1990,  de  26  de 
marzo,  del  Consell  de  la  Generalitat, 
consideradas  a  tal  efecto  como  actividades 
inocuas y que, dadas sus características, no sean 
en ningún caso susceptibles de calificarse. 

DISPOSICION DEROGATORIA 

Única. Derogación normativa. 

A  partir  de  la  entrada  en  vigor  de  la  presente 
Ordenanza,  queda  derogada  la  normativa 
Municipal  que  sea  contraria  a  la  presente 
Ordenanza. 
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resultant de compliment obligatori. L’Annex V 

gaudix de valor orientatiu. 

2. La Junta de Govern Local, en atenció a la 

seua competència genèrica en matèria de 

llicències, podrà dictar acords encaminats a 

adaptar i reformar tots aquells aspectes referits 

a l’exigència documental continguda en l’annex 

I, al contingut documental dels projectes bàsic i 

arquitectònic i d’activitat inclosos en els 

Annexos II i III, i de l’Esquema Tècnic 

Justificatiu a aportar junt amb les declaracions 

responsables relacionat en l’Annex IV a fi 

d’adaptar el seu contingut a la normativa 

comunitària o estatal, sense que això puga 

entendre’s com a modificació de la present 

Ordenança. 

Segona. Publicació i Entrada en vigor. 

La publicació i Entrada en vigor de la present 

Ordenança es regirà pel que disposa la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local. 

Publicat definitivament en el Butlletí Oficial de 

la Província de València número 232 de data 28 

de setembre de 2012. Correcció d’errrades 

publicades en el Butlletí Oficial de la Província 

de València número 283 de data 27 de 

novembre de 2012. 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Valor vinculante y modificación de 

los anexos. 

1.  Los  Anexos  I  a  IV  tienen  valor  vinculante 
resultando de obligado cumplimiento. El Anexo 
V goza de valor orientativo. 

2. La  Junta de Gobierno Local,  en atención a  su 
competencia  genérica  en  materia  de  licencias, 
podrá dictar acuerdos encaminados a adaptar y 
reformar  todos aquellos aspectos  referidos a  la 
exigencia documental contenida en el Anexo I, al 
contenido documental de los proyectos básico y 
arquitectónico  y  de  actividad  incluidos  en  los 
Anexos II y III, y del Esquema Técnico 

Justificativo  a  aportar  junto  a  las  declaraciones 
responsables  relacionado  en  el  Anexo  IV  al 
objeto  de  adaptar  su  contenido  a  la  normativa 
comunitaria  o  estatal,  sin  que  ello  pueda 
entenderse  como  modificación  de  la  presente 
Ordenanza. 

Segunda. Publicación y entrada en vigor. 

La publicación y entrada en vigor de la presente 
Ordenanza  se  regirá por  lo dispuesto  en  la  Ley 
7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora de  las Bases 
del Régimen Local. 

Publicado  definitivamente  en  el  Boletín  Oficial 
de la Provincia de València número 232 de fecha 
28  de  septiembre  de  2012.  Corrección  de 
errores  publicado  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia  de  València  número  283  de  fecha  27 
de noviembre de 2012. 

 


