
AJUNTAMENT D'ONDA                      SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA D'OBRES I AMBIENTAL     
www.onda.es                              SOLICITUD DE LICENCIA DE OBRAS Y AMBIENTAL

1. DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES

1.1. Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF

1.2. Dades del/la representant / Datos del/la representante

Nom i cognoms / Nombre y apellidos NIF/CIF Relació / Relación 

1.3. Dades a efectes de notificació / Datos a efectos de notificación

Adreça / Dirección Localitat i província / Localidad y provincia CP

Telèfon / Teléfono FAX Adreça electrònica / Dirección electrónica

2. EXPOSE / EXPONGO:

Que tinc la intenció de realitzar obres, subjectes a llicència, per a la instal·lació d’una activitat subjecta a llicència ambiental / Que 
tengo la intención de realizar obras, sujetas a licencia, para la instalación de una actividad sujeta a licencia ambiental .

2.1. Dades de l'obra / Datos de la obra

Emplaçament de l'obra (carrer, plaça, avinguda, partida) / Situación de la obra (calle, 
plaza, avenida, partida):

Pressupost de l'obra / Presupuesto de la obra: 

Descripció de les obres / Descripción de las obras:

Constructor/a

2.2. Dades de l'activitat / Datos de la actividad: 

L'exercici de l'activitat de / El ejercicio de actividad de: Denominació de l'activitat (si és procedent) / 
Denominación de la actividad (si es procedente) 

Ubicació de l’activitat / Ubicación de la actividad 

Referència cadastral / Referencia catastral

Tipus d'expedient (marqueu amb una X) / Tipo de expediente (marque con una X): 

Inici d'activitat / Inicio de actividad

Modificació substancial d'activitat / Modificación sustancial actividad

Modificació no substancial d’activitat / Modificación no sustancial de actividad 

Epígraf IAE / Epígrafe IAE:                                                                                  Potència en Kw / Potencia en Kw:

Quota tarifa IAE / Cuota tarifa IAE:                                                       Superfície total m2 / Superifice total m2: 

La documentació que cal aportar s'establix en full annex / La documentación que debe aportar se establece en hoja anexa

3. SOL·LICITE / SOLICITO:

La concessió de la corresponent llicència d'obres i ambiental / La concesión de la correspondiente licencia de obras y ambiental

Signatura / Firma

Onda,               de/d'                                           de 

AJUNTAMENT D'ONDA / AYUNTAMIENTO DE ONDA
L'Ajuntament d'Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i us garantix l'adopció de les mesures de seguretat necessàries per a la vostra confidencialitat. Així
mateix, us informem que teniu reconeguda la possibilitat d'exercitar gratuïtament els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les vostres dades en els termes establerts en la Llei
Orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.

El Ayuntamiento de Onda guardará secreto respecto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por
vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos en los términos previstos en
la Ley orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999.
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Si la instal·lació d’una activitat subjecta a prèvia llicència ambiental requerix la realització d’obres que, pel
seu caràcter, estiguen subjectes també a prèvia llicència, ambdues es tramitaran en un únic procediment.

Si la instalación de una actividad sujeta a previa licencia ambiental requiere la realización de obras que,
por su carácter, estén sujetas también a previa licencia, ambas se tramitarán en un único procedimiento.

MODIFICACIÓ  SUBSTANCIAL  I  NO  SUBSTANCIAL  /  MODIFICACIÓN  SUSTANCIAL  Y  NO
SUSTANCIAL

Es considera substancial la modificació d’activitats que supose:

- Una alteració de la superfície ocupada de l’establiment superior al 25%
- Un increment de l’aforament de l’establiment superior al 25%.
- Qualsevol modificació que implique un canvi 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.
-  Qualsevol  modificació  que  es  considere  substancial  d'acord  amb  la  normativa  vigent  en  matèria
d'activitats.

Qualsevol altra modificació es considera no substancial i en la memòria tècnica que es presente haurà de
justificar-se aquest caràcter.

Se considera sustancial la modificación de actividades que suponga:

-Una alteración de la superficie ocupada del establecimiento superior al 25%
-Un incremento del aforo del establecimiento superior al 25%.
-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.
-Cualquier modificación que se considere sustancial de acuerdo con la normativa vigente en materia de
actividades.

Cualquier otra modificación se considera no sustancial y en la memoria técnica que se presente deberá
justificarse este carácter.
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A) En tot cas / En todo caso :

Sol·licitud normalitzada de llicència d’obres i ambiental / Solicitud normalizada de licencia de obras y ambiental.
Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del seu representant legal (si és el cas) /  Fotocopia del DNI de la
persona solicitante y de su representante legal (en su caso).
Si  el/la  sol·licitant  és  una  societat,  fotocòpia  de  l’escriptura  de  constitució  de  la  societat  i  dels  poders  de
representació de qui signe la sol·licitud / En el caso de ser una sociedad la solicitante, fotocopia de la escritura de
constitución de la sociedad y de los poderes de representación de quien firme la solicitud.
Si les persones sol·licitants estigueren constituïdes en comunitat  de béns,  còpia del  document constitutiu de
l'esmentada comunitat, i es subscriurà en la sol·licitud la totalitat dels/de les membres de la comunitat o aquells/es
qui ostenten la seua representació, sempre que acrediten l'esmentada representació /  En el caso de que las
personas solicitantes estuvieran constituidas en comunidad de bienes, copia del documento constitutivo de dicha
comunidad suscribiendo la  solicitud la totalidad de los/las miembros de la comunidad o quienes ostenten la
representación de ésta, siempre que acrediten dicha representación.  
Indicar l’emplaçament exacte del local on es pretén ubicar l’activitat, i especificar la referència cadastral / Indicar
el emplazamiento exacto del local en que se pretende ubicar la actividad, especificando su referencia catastral.  
Justificant del pagament de les taxes per a la llicència d’obres i l’impost / Justificante del pago de las tasas para la
licencia de obras y el impuesto.
Justificant del pagament de les taxes per a la llicència ambiental /  Justificante del pago de las tasas para la
licencia ambiental.
Projecte tècnic d’obres i activitat (1 còpia en paper i 3 en suport digital), que descriga les mesures correctores o
de seguretat de les instal·lacions, redactat i signat per tècnic competent, i visat, si és el cas, pel Col·legi Oficial
corresponent / Proyecto técnico de obras y actividad (una copia en papel y 3 en soporte digital), que describa las
medidas correctoras o de seguridad de las instalaciones, redactado y firmado por técnico competente, y visado,
en su caso, por el Colegio Oficial correspondiente.
Document comprensiu de les dades, que a juí del/de la sol·licitant, gaudisquen de confidencialitat d’acord amb les
disposicions vigents, en el qual s'indicarà la norma amb rang de llei que empara la confidencialitat / Documento
comprensivo  de  los  datos,  que  a  juicio  del/de  la  solicitante,  gocen  de  confidencialidad  de  acuerdo  con  las
disposiciones vigentes, indicando la norma con rango de ley que ampara dicha confidencialidad. 
Declaració subscrita per tècnic redactor del projecte del compliment de la normativa urbanística vigent i  dels
requisits bàsics de qualitat de l’edificació / Declaración suscrita por técnico redactor del proyecto del cumplimiento
de la normativa urbanística vigente y de los requisitos básicos de calidad de la edificación..
Estudi de seguretat i salut(RD 1627/97, de 24 d’octubre) / Estudio de seguridad y salud (RD 1627/97, de 24 de
octubre).
Projecte  tècnic  de  telecomunicacions,  si  és  el  cas  (RDL  1/98,  de  27  de  febrer)  /  Proyecto  técnico  de
telecomunicaciones, en su caso (RDL 1/98, de 27 de febrero)
Si es tracta d’un immoble declarat d’interés cultural o els seus voltants, estudi previ d’afecció arqueològica (Ley
4/98, d’11 de juny) /  Si se trata de un inmueble declarado de interés cultural o sus entornos, estudio previo de
afección  arqueológica (Ley 4/98, de 11 de junio).
Fitxa urbanística / Ficha urbanística. 
Informe favorable del gestor de residus / Informe favorable del gestor de residuos.
Qüestionari d’estadística d’edificació i residència / Cuestionario de estadística de edificación y residencia.
Si  existix  normativa  específica  d’aplicació,  s’afegirà  a  l’anterior  documentació  tants  annexos  com  siguen
necessaris  per  a  justificar  el  seu compliment,  que  aniran signats  per  tècnic  competent  /  En caso  de existir
normativa específica de aplicación, se añadirá a la anterior documentación cuantos anexos sean necesarios para
justificar el cumplimiento de la misma, que irán firmados por técnico competente.
Altres autoritzacions o documentació que puguen exigir-se per la normativa sectorial aplicable a cada activitat:

com Estudi d’Impacte Ambiental o documentació necessària per a l’emissió de l’informe el qual es referix l’article
11 de la Llei 4/98 del Patrimoni Cultural Valencià) / Otras autorizaciones o documentación que puedan exigirse
por la normativa sectorial aplicable a cada actividad:

como estudio de impacto ambiental o documentación necesaria para la emisión del informe al que se refiere el
artículo 11 de la Ley 4/98 del Patrimonio Cultural Valenciano)

Si és el cas, declaració d'interés comunitari / Si es el caso, declaración de interés comunitario.
Si  és  el  cas,  certificat  de  verificació  de  la  documentació  /  En  su  caso,  certificado  de  verificación  de  la
documentación
Si és el cas, pla d'autoprotecció / En su caso, plan de autoprotección 
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A.1) Per inici i per modificació substancial / Por inicio y por modificación sustancial:

Certificat de compatibilitat urbanística del projecte amb el  planejament urbanístic,  o si és el cas, còpia de la
sol·licitud / Certificado de compatibilidad urbanística del proyecto con el planeamiento urbanístico, o en su caso,
copia de su solicitud.   

Resum  no-tècnic  de  la  documentació  presentada  per  a  facilitar  la  seua  comprensió  als  efectes  del  tràmit
d’informació pública /  Resumen no técnico de la documentación presentada para facilitar su comprensión a los
efectos del trámite de información pública.

Nom i adreça dels veïns limítrofs / Nombre y dirección de los vecinos colindantes..

Sol·licitud de l’autorització d’abocaments o sol·licitud d’exempció de la seua tramitació, o en cas de modificació
substancial, certificat tècnic en el qual s’indique que amb la modificació no es produïxen alteracions en el cabal  o
en les característiques físicoquímiques de les aigües abocades en un 15% /  Solicitud de la  autorización de
vertidos o solicitud de exención de su tramitación, o en caso de modificación sustancial, certificado técnico en el
que se indique que con la modificación no se produce alteraciones en el caudal  o  en las características físico-
químicas de las aguas vertidas en un 15%.

En cas de modificació substancial, còpia de l'instrument d'intervenció ambiental que es disposa o indicació de
l’expedient en què consta                                                    /  En caso de modificación sustancial, copia del 

instrumento de intervención ambiental que se dispone o indicación del expediente en el que consta  

A.2) Per modificació no substancial / Por modificación no sustancial:

Certificat  tècnic  en  què  s’indique  que  amb la  modificació  no  es  produïxen  alteracions  en  el  cabal  o  en  les
característiques físicoquímiques de les aigües abocades en un 15% o, en el cas que se superen aquestos límits,
nova sol·licitud d’autorització d’abocaments o d’exempció de la seua necessitat / Certificado técnico en el que se
indique que con la modificación no se produce alteraciones en el caudal  o  en las características físico-químicas
de las aguas vertidas en un 15% o, en caso de que se superen estos límites, nueva solicitud de autorización de
vertidos o de exención de su necesidad.

Còpia  de  l'instrument  d'intervenció  ambiental  que  es  disposa  o  indicació  de  l’expedient  en  què  consta
/ Copia del instrumento de intervención ambiental que se dispone o indicación del expediente en el que consta

Certificat de tècnic competent en què conste que l’activitat s’ajusta a la normativa vigent que se li  aplica i  al
projecte presentat (es presentarà una vegada realitzada la modificació) / Certificado de técnico competente en el
que conste que la actividad se ajusta a la normativa vigente que le sea de aplicación y al proyecto presentado (se
presentará una vez realizada la modificación).
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