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DECLARACIÓ  RESPONSABLE, PER A LA  REALITZACIÓ D'OBRES EN  
INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS O EDIFICACIONS EXISTENTS, LEGALS O 
DEGUDAMENT LEGALITZADES, AFECTADES PER LES SERVITUDS  DE TRÀNSIT I  
PROTECCIÓ, AL MATEIX TEMPS, O NOMÉS PER LA DE PROTECCIÓ

NOTA: Ateses les greus conseqüencies que podria ocasionar tant per a la persona interessada com per a la construcció, 
instal·lació o edificació corresponent, l'execució d'obres que excedisquen la normativa de costas o no s'hi ajusten, poseu-vos en 
contacte, en cas de dubte, amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana

A DADES DEL SOLICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada)

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO)  LOCALITAT  PROVÍNCIA CP

TELÈFON  ADREÇA ELECTRÒNICA FAX

  
TIPUS DE TÍTOL O DRET EN QUE ES FONAMENTA (PROPIETAT, CONTRACTE D'ARRENDAMENT, ETC.)

B DADES DEL REPRESENTANT

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL DNI/ NIE/NIF

DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ
DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO)  LOCALITAT PROVÍNCIA CP

TELÈFON  ADREÇA ELECTRÒNICA FAX

C DADES DE LA PARCEL·LA, INSTALACIÓ, CONSTRUCCIÓ O EDIFICACIÓ EXISTENT EN QUE ES PRETENEN LES OBRES

REFERÈNCIA CATASTRAL

UBICACIÓ (CARRER,NÚMERO, PARCEL·LA, URBANIZACIÓ, PLATJA, PARTIDA, LOCALITAT, PROVÌNCIA)

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ / OPOSICIÓ)

D.2     OPOSICIÓ
  L'òrgan gestor del procediment podrà consultar la informació que s'indica a continuació. Si vol oposar-se a la citada consulta, ha de 
marcar les caselles que corresponga i motivar la seua oposició. 
AVÍS: SI S'OPOSA, QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS.  

M'opose a la consulta de dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal.
MOTIUS D'OPOSICIÓ :

E DESCRIPCIÓ CLARA I DETALLADA DE LES OBRES OBJETE DE LA DECLARACIÓ

Si és el cas, es farà una descripció succinta de les obres objecte de la declaració responsable i, a més, s'haurà de marcar les 
obres a realitzar o les que s'hi puguen assimilar de les que figuren en la llista de l'annex d'aquest document. 
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28/07/2020

DECLARACIÓ  RESPONSABLE, PER A LA  REALITZACIÓ D'OBRES EN  
INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS O EDIFICACIONS EXISTENTS, LEGALS O 
DEGUDAMENT LEGALITZADES, AFECTADES PER LES SERVITUDS  DE TRÀNSIT I  
PROTECCIÓ, AL MATEIX TEMPS, O NOMÉS PER LA DE PROTECCIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL GRAU D'AFECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ, CONSTRUCCIÓ O INSTALACIÓ EXISTENT EN QUÈ ES PRETENEN LES 
OBRES (Podeu  consultar les deslimitacions en la pàgina Web del Ministeri)F

Resulta afectada  per la zona de servitud de protecció

Resulta afectada al mateix temps, per les servituds de tránsit i protecció

MENCIÓ DELS ARTICLES DE LA NORMATIVA DE COSTES APLICABLES  EN QUE ES FOMENTA EL DRET A L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES OBJECTE DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLEG

S'hi aplicaran la DT 4ª de la Llei de Costes, l'article 27, la DT 14ª y la DT 15ª del Reglament General de Costes

Marque la casella següent, si les obres es pretenen en construccions, instal·lacions o edificacions existents, no en suposen un canvi d'ús, no 
excedeixen les de reparació, millora, modernització i/o consolidació, així com no en suposen augment de volum, superfície i/o altura. En cas 
contrari, no les podrà executar mitjançant declaració responsable i, per a la realització, haurà de sol·licitar una autorització prèvia en matèria de 
costes.

DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR A LA DECLARACIÓ O QUE HA D'ESTAR EN PODER DE LA PERSONA INTERESSADA O 
EL SEU REPRESENTANT PER SI ÉS REQUERIDA PER L'ADMINISTRACIÓ EN LES SEUES TASQUES  D'INSPECIÓ O CONTROLH

 Còpia de document acreditatiu de la identitat de persona física, o bé còpia del NIF i escriptura pública o certificació registral de l'acord de entitat 
en que s'establisca la denomicació subjetiva o raó social de persona jurídica (marque requadre corresponent, en l'apartat D).

Si la persona interessada actua per mitjà de representant, o es tracta d'una persona jurídica, acreditació de la representació. 
Si es tracta d'una comunitat de propietaris, actes de l'aprovació de l'acord i de la representació o, si és el cas, declaració subscrita pel 
president de la comunitat que manifesta que allò que s'ha sol·licitat es correspon amb la voluntat de la comunitat.

En el cas que s'actúe mitjançant representant, s'haurà de presentar juntament amb la declaració responsable

Haurà d'estar en poder de la persona interessada o el seu representant per si és requerida per aquesta administració. 
En el cas que l'adjunte a la declaració responsable, marque amb una X la casella corresponent.

Documentació acreditativa del títol o dret sobre el bé immoble en què es pretenen les obres objecte de la declaració: escriptura de propietat, 
contracte d'arrendament (si és el cas, amb consentiment de l'arrendador), si es tracta de terrenys públics, autorització o títol per a l'ocupació, 
etc.

Només si es disposa d'aquesta, justificació de la legalitat de la construcció o edificació existent. Llicència d'obres i, si és el cas, autorització en 
matèria de costes, atorgades al seu dia per a la construcció inicial de la instal·lació o edificació en què es pretenen les obres.

Reportatge fotogràfic de l'estat actual de l'edificació existent, construcció, terreny, parcel·la o element de què es tracte i, si és el cas, també de 
la part o element de la construcció, edificació o instal·lació en què es pretenen les obres.

Pla actualitzat de la delimitació vigent en el tram de costa, en què es pot veure el grau d'afecció de bé immoble en què es pretenen les obres 
(aquest pla es pot obtenir en la pàgina web del Ministeri).Si és el cas, pla de les mateixes característiques, expedit i diligenciat per l'Administració 
de l'Estat, o bé, certificat de l'afecció de l'obra, instal·lació o construcció en matèria de costes, expedit per l'Administració de l'Estat. 

EN TRIPLEX EXEMPLAR, UNA DE LES CÒPIES EN PAPER Y DOS EN CD/DVD: 
Projecte bàsic, memòria tècnica o memòria descriptiva (segons l'abast de les obres que es detalla en l'annex i en la documentació tècnica 
requerida en aquest per a cada tipus d'intervenció), que haurà d'incloure, com a mínim, el següent: 
- Memòria descriptiva de l'actuació, obres o instal·lacions que se sol·liciten. 
- Pla de planta, a escala adequada (1:500 o 1:1.000), en què es reflectisca la línia de delimitació, les zones de servituds de trànsit i protecció i 
les corresponents afeccions de la parcel·la, la construcció o edificació existent, les  obres objecte de la declaració i, si és el cas, les parts 
d'aquestes. S'establiran diferència, si és el cas, entre obres, instal·lacions i usos existent i nous. 
- Els plans (o, si és el ca, croquis) suficients per a definir íntegrament les obres objecte de la declaració. Amb les plantes, alçats i seccions que 
resulten necessaris. 
- Pressupost o valoració de les obres. 
Si es tracta d'un projecte o d'una memòria tècnica, haurà de contenir una declaració expressa del tècnic redactor que les obres objecte 
s'adapten a la normativa de costes vigent.

Si és el cas i si es disposa ja d'aquest, si la construcció o instal·lació existent resulta afectada per trànsit, còpia de l'informe del corresponent 
servei perifèric de l'Administració de l'Estat sobre la garantia de la servitud de trànsit. 

Per al començament de les obres, caldrà la corresponent llicència o autorització urbanística. Aquesta administració podrà sol·licitar-ne còpia en 
qualsevol moment, en l'exercici de les seues tasques d'inspecció i comprovació tant de les obres com de la declaració.

Si és requerit per aquesta administració, acreditació d'haver presentat aquesta declaració responsable. Per la qual cos haurà de conservar 
còpia d'aquesta declaració responsable i del justificant de la seua presentació.

Si a les obres realitzades els és aplicable, perquè afecta l'envolupant tèrmica de la construcció, edificació o instal·lació existent i/o a les 
instal·lacions que impliquen un consum d'energia i/o, si és el cas, a les instal·lacions o sistemes que comporten consum d'aigua, s'haurà 
de justificar (si les obres estan en execució) o acreditar (mitjançant el corresponent certificat o justificant) que aquestes:

a) Suposen una millora en l'eficiència energètica. A aquest efecte, hauran d'obtenir una qualificació energètica final que aconseguisca una 
millora de dos lletres o una lletra B, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la certificació d'eficiència energètica, d'acord amb el que s'ha previst en 
el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació d'eficiència energètica d'edificis de nova 
construcció o amb renovacions importants, o allò que qualsevol altra norma puga establir en el futur per a la certificació d'edificis existents.

b) Han suposat la utilització de mecanismes, sistemes, instal·lacions i equipaments individuals i/o col·lectius que suposen un estalvi efectiu en 
el consum d'aigua. En el cas que afecten jardins i espais verds, per al seu reg fomentaran l'ús de recursos hídrics marginals, com ara aigües 
regenerades o aigües de pluja emmagatzemades.
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DECLARACIÓ  RESPONSABLE, PER A LA  REALITZACIÓ D'OBRES EN  
INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS O EDIFICACIONS EXISTENTS, LEGALS O 
DEGUDAMENT LEGALITZADES, AFECTADES PER LES SERVITUDS  DE TRÀNSIT I  
PROTECCIÓ, AL MATEIX TEMPS, O NOMÉS PER LA DE PROTECCIÓ

I MANIFESTACIONS EXIGIDES PER LA NORMATIVA DE APLICACIÓ I ALTRES CONSEQÜENTS AMB LA PRESENTACIÓ DE UNA 
DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COSTES

LA PERSONA QUE SUBSCRIU MANIFESTA, SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT, QUE: 
  
- En relació amb les obres i/o intervencions que pretén realitzar i que són objecte d'aquesta declaració responsable: 

-No suposaran, en cap concepte, un augment del volum, altura i/o superfície de la construcció, instal·lació o edificació existent. 
-No suposaran, en cap concepte, un canvi de l’ús o usos actuals a què està destinada la construcció, instal·lació o edificació 
existent. 
-Si els és aplicable, suposaran una millora en l’eficiència energètica. A aquest efecte, l’edificació, construcció o instal·lació 
existent haurà d’obtenir una qualificació energètica final que aconseguisca una millora de dos lletres o una lletra B, la qual cosa 
s’acreditarà per mitjà de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb el que preveu el Reial Decret, 235/2013, de 5 
d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció o amb 
renovacions importants, o el que qualsevol altra norma puga establir en el futur per a la certificació d’edificis existents. 
-Si els és aplicable, suposaran la utilització dels mecanismes, sistemes, instal·lacions i equipaments individuals i/o col·lectius 
que suposen un estalvi efectiu en el consum d’aigua. En el cas que afecten jardins i espais verds, per al seu reg fomentaran 
l’ús de recursos hídrics marginals, com ara aigües regenerades o aigües de pluja emmagatzemades. 
-Té coneixement que l’increment de valor que les obres objecte de la declaració responsable puga comportar a la construcció, 
instal·lació o edificació existent en què es facen no podrà mai ser tingut en compte a l'efecte d'expropiació. 
-Té coneixement que les obres, en cap cas poden excedir les de reparació, millora, consolidació o modernització. Això, quan 
l’edificació, construcció o instal·lació existent resulte afectada només per la servitud de protecció o, en el cas que resulte també 
per la servitud de trànsit, que aquesta última servitud està garantida en els termes establits en l’article 27, la DT 14a i la DT 15a 
del Reglament General de Costes. 
-Té coneixement que quan l’edificació, construcció o instal·lació existent resulte afectada per les servituds de trànsit i protecció, 
al mateix temps, i la servitud de trànsit no estiga garantida en els termes establits en l’article 27, la DT 14a i la DT 15a del 
Reglament General de Costes, les obres no podran excedir les de xicoteta reparació, que únicament suposen canvi d’elements 
accessoris i les que exigisquen la higiene, l'ornament i la conservació. 
-En cas de no disposar de la documentació que acredite la legalitat o legalització de la construcció, edificació o instal·lació 
existent en què es pretenen les obres, no té coneixement de cap impediment normatiu o vici de qualsevol altre tipus que 
impedisca o puga comprometre l’execució de les obres objecte de la declaració responsable. 

  
- Compleix tots els requisits establits en la vigent normativa de costes, urbanística, administrativa i en la resta que hi puga ser 
aplicable per a accedir al reconeixement del dret, facultat, i per a l’exercici de l’objecte d'aquesta declaració responsable, que 
disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període de temps 
inherent al dit reconeixement o exercici. 
  
- Que té coneixement que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o 
document que acompanye, incorpore o remeta a l’Administració quan hi siga requerit, relacionat amb la present declaració 
responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat objecte d'aquesta, des del moment que 
es tinga constància dels dits fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponga. 

Firma:

, d' de

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgánica 3/2018, de desembre, i en l'article 4 de la Llei, 40/2018, d'1 octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la seua sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en su solicitud.

He llegit la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal  
He leído la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 

PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione 
seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada 
per vosté en el corresponent tràmit, conforme a l'establit en el Registre d'Activitats de tractament (RAT) d'aquesta Conselleria. 
Podrà exercir els drets d'accés rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre 
d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control, en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut 
resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exerccici dels seus drets. 
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://politicaterritorial.gva.es/va/proteccio-de-dades 
  
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione 
serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud 
presentada por usted en el correspondiente trámite, conforme a lo establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de esta Conselleria. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el 
registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control, en materia de protección de datos, especialmente cuando no 
haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos. 
Más información sobre el tratamiento de datos: http://politicaterritorial.gva.es/es/proteccio-de-dades
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DECLARACIÓ  RESPONSABLE, PER A LA  REALITZACIÓ D'OBRES EN  
INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS O EDIFICACIONS EXISTENTS, LEGALS O 
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ANNEX. ENUMERACIÓ D'OBRES QUE PODEN SER OBJECTE D'UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COSTES, AIXÍ COM 
D'ALTRES ESTRICTAMENT PROHIBIDES I LES SEUES EXCEPCIONS. 
(MARQUEU AMB UNA X LES QUE SIGUEN OBJECTE DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA O A LES QUE ES PUGUEN 
ASSIMILAR) 
NOTES:  
1. La relació d'obres següent es refereix a les que puguen ser objecte de declaració responsable. Al final se n'enumeren 
algunes estrictament prohibides, amb les seues excepcions. 
Aquestes obres, amb el condicionants que s'indiquen, es podran realitzar en qualsevol instal·lació, construcció o edificació 
existent (construïda legalment o degudament legalitzada) que resulte afectada per la servitud d'edificació existent i, si és el 
cas, també per la de trànsit. 
En les construccions, instal·lacions o edificacions existent que resulten contràries a la vigent normativa de costes (com per 
exemple: habitatges o instal·lacions hoteleres), no es podran realitzar cap tipus d'obres que excedisquen les previstes o 
assimilables. 
En construccions, obres o instal·lacions existent d'acord amb la normativa de costes (com per exemple: salines o 
piscifactories), per a fer obres que excedisquen les indicades o assimilables, s'haurà de sol·licitar autorització 
administrativa en matèria de costes. 
2. La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i 
l'abast de le sobres que s'indiquen a continuació, és competència de l'Administració autonòmica. 
3. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana. 
 

Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució. 
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.

Xicotetes reparacions que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, ornat i conservació, 
en construccions o edificacions afectades per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit 

Xicotetes actuacions la finalitat de les quals siga el manteniment i la conservació de l'edifici, obra o instal·lació existent, en unes mínimes i correctes 
condicions de seguretat, salubritat i decor, per a la seua habitabilitat o l'ús a què estiga destinada. 
En cap cas podran suposar canvis de l'ús, augment de volum, superfície i/o altura.

Canvi de mobiliari de cuina Md

MdReparació i canvi d'enrajolats en mal estat, així com de revestiments interiors (com per exemple: sòls en interiors i terrasses, 
entaulellats de cuina i banys).

Manteniment i conservació de revestiments de tanques de parcel·la, façanes i altres elements exteriors, amb substitucions puntuals. 
No tenen cabuda en aquest supòsit la substitució completa de revestiments, ni els canvis de materials d'aquests elements. Md

Md
Canvi de tancaments de fusta, tant interior i exterior, per una altra de similars característiques, encara que siga d'un altre material. 
En cap cas suposaran un augment del nombre de buits o de les seues dimensions. Només es permetrà l'augment de l'amplària de les 
portes per qüestions d'accessibilitat.

Md
Reparació i, arribat el cas, substitució d'instal·lacions de subministraments de serveis (aigua, gas, electricitat, telefonia) i altres de 
confort (aire condicionat, calefacció), sempre que no suposen un augment de la potència, del cabal o de la capacitat de les existents. 
Llevat que l'actual siga inferior al mínim requerit per la normativa aplicable o l'establit per la companyia de subministrament, i en aquest 
cas es podrà arribar a aqueix mínim.

Sanejament d'humitats que provinguen de la coberta, dels tancaments exteriors, del sòl o d'alguna fuga Md-Mt

MdReparació de cobertes i la reparació de goteres. Només, per mitjà del canvi de teules, del material impermeabilitzant, dels paviments 
de les terrasses o d'altres materials semblants. La superfície a substituir no haurà de sobrepassar 1/3 de la total.

Md-MtJustificant-ne la necessitat, es podrà substituir parcialment la coberta i el forjat sobre el qual se sosté, en no més d'un 15% de la seua 
superfície.
Justificant-ne la necessitat i per motius de seguretat, reparació de forjats interiors o sanitaris que no supose una substitució que 
sobrepasse el 15% de la seua superfície

Md-Mt
Pintada i reparació de façanes. Inclosos les reparacions i consolidacions de de cornises i voladissos, tapament de clevills i 
desperfectes, així com la col·locació de bastides, elements auxiliars i de seguretat necessaris per a la seua realització. 
Si la bastida o els elements auxiliars envaeixen trànsit o domini públic maritimoterrestre, caldrà autorització per a la seua col·locació.

Md-Mt

Md-MtXicotetes reparacions d'elements estructurals, mantenint la secció anterior. Únicament mitjançant raspament, passivació d'armadures, 
aplicació de morters, pintada….

MdNeteja o reposició de canalons i baixants. 

MdReparació de conduccions de sanejament. Quan se'n justifique la necessitat, substitució fins a la xarxa municipal, fossa sèptica...

Md-MtTapament de ferms i substitució de zones de voreres deteriorades o per a la seua adaptació a la normativa de mobilitat. 

Reparació de mobiliari urbà i de senyalització. 
En dessaladores, piscifactories i instal·lacions similars, reparació de conduccions de presa i desaigüe d'aigua, així com altres 
intervencions assimilables a les indicades per a edificacions.
Altres obres similars o assimilables a les anteriors, depenent de la construcció o instal·lació de què es tracte. 

Md

Md-Mt

Md-Mt
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Les de xicoteta reparació que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, l'ornat i la conservació.

El canvi de les instal·lacions de subministraments de serveis (aigua, gas, electricitat) i altres de confort (aire condicionat, calefacció, 
domòtica), encara que suposen un augment de la potència, del cabal o de la seua capacitat.
La connexió de servei i instal·lació de nous subministraments de serveis. 

Instal·lacions centralitzades d'aire condicionat o de climatització, mitjançant conductes o tubs.
Instal·lacions de calefacció mitjançant calderes, conduccions i radiadors en paret, elements radiants en el sòl o en l'interior dels 
envans. Md-Mt

Md-MtInstal·lació de plaques solars en la teulada, per a la generació d'energia de consum propi.  

Substitució de revestiments de: façanes, tanques de parcel·les i altres recobriments exteriors. Md

MdSubstitució de la part superior de les tanques o tancaments de parcel·la per altres materials. S'haurà de complir el que s'ha establit, 
sobre això, en la vigent normativa de costes. És a dir, que a partir d'un metre d'altura no siguen opacs.

Md-MtSubstitució de part de les façanes o tancaments laterals exteriors per altres materials. Només es permetrà la substitució total en una de 
les façanes, d’una altra manera es podria considerar com a demolició parcial.

Md-Mt

Mt

L’obertura de nous buits, de portes i finestres, en el tancament exterior de les edificacions, amb la limitació indicada en el supòsit 
anterior.

Augment de la impermeabilització i aïllament en cobertes existents (sobre forjats existents i sense demolició d'aquests) i tancaments 
exteriors existents (amb els límits, indicats en altres supòsits o apartats quant a la seua demolició o substitució).

Actuacions en elements estructurals, quan tinguen per objecte el sanejament o l'augment de la durabilitat, sense arribar a actuacions 
relacionades amb l’estabilitat del conjunt o una part de la construcció, instal·lació o edificació.

Mt-Pb

Canvis de distribució interior. Mt-Pb

Adequacions estètiques o de tendències, tant interiors com exteriors, que no afecten l’estructura. Md-Mt

Md
Els tancaments dels paraments frontals de terrasses i balcons, sempre que no es facen amb elements opacs o de fàbrica, quan tots els 
altres siguen d’obra fixa i només el frontal estiga lliure. 
No es considerarà aquesta excepció en els porxes, per entendre que no estan expressament previstos en la norma, suposen un 
augment considerable del volum i de la superfície útil de les edificacions i passen a formar part de la seua distribució interior.

Instal·lació de tendals sobre el terreny, les terrasses o en façanes, quan es faça per mitjà d’estructures lleugeres desmuntables i sense 
cap tancament lateral. En els terrats transitables, tendals amb les mateixes característiques amb una superfície màxima de 25 m2. Md-Mt

Pb
Instal·lació d’ascensors. Els que suposen un augment de volum, perquè es pretenguen instal·lar en la façana de l’edifici i/o s’haja de 
muntar la caseta d’operacions en els terrats, només es permetran quan se n’acredite la necessitat (que no és factible la seua 
instal·lació dins de l’edificació) i tinguen la menor incidència possible.

Mt-PbObres i instal·lacions d’adequació a la normativa d’accessibilitat. En el cas que comporten un augment de volum, superfície o altura, se 
n’haurà d’acreditar la necessitat i tindran la menor incidència possible.

Obres i instal·lacions que garantisquen el compliment dels requisits establits en la normativa sismoresistent i de protecció d’incendis. 
Quan suposen un augment de volum, superfície o altura, se n’haurà d’acreditar la  necessitat i tindran la menor incidència possible. Mt-Pb

Mt-Pb
Les actuacions necessàries per al compliment dels requisits bàsics indicats en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. Quan suposen un augment de volum, superfície o altura, se n’haurà d’acreditar la necessitat i tindran la menor incidència 
possible.

Md-MtSubstitució de ferms i materials de voreres, sempre que no suposen un canvi de traçat o de les dimensions de la via. 

MdSubstitució de mobiliari urbà i de senyalització, per altres de semblants característiques. 

Md-Mt-
Pd

En dessaladores, piscifactories i instal·lacions semblants, reparació i substitució de conduccions de presa i desaigüe d’aigua, sempre 
que no impliquen augment del cabal o de la capacitat de la instal·lació, així com intervencions assimilables a les indicades per a 
edificacions.

Md-Mt
Substitució de col·lectors per altres de la mateixa capacitat d’acord amb l’article 97 del Reglament General de Costes, si no estan 
integrats en passejos marítims o vies pavimentades; no es podran substituir els paral·lels a la costa situats en els primers 20 m de 
servitud de protecció).

Md-MtLa substitució o l'augment d’altura de baranes en cobertes transitables, per qüestions de seguretat, fins una altura màxima d'1,2 m, 
d’acord amb les CTE, i amb una altura opaca màxima d’1 m, encara que l’altura opaca de l’anterior fora major.

Md-Mt-
PbAltres obres semblants o assimilables a les anteriors, depenent de la construcció o instal·lació de què es tracte.

Md-Mt

Md-Mt

Md-Mt

Md-Mt

Obres de reparació. Intervencions que tenen per finalitat la conservació i el manteniment de l'immoble o construcció i comporten la substitució o 
transformació de materials, elements o parts d'aquests, sense alterar-ne l'estructura i volumetria ni incidir en l'estabilitat. 
Obres de modernització i millora. Totes les que, sense modificar elements estructurals, puguen fer-se dins i fora d'una construcció, instal·lació o 
edificació i que n'incrementen la qualitat i l'accessibilitat. 
En cap cas podran suposar canvis de l'ús, augment de volum, superfície i/o altura.

Obres de reparació, modernització i millora, en construccions o edificacions afectades  únicament per la servitud de 
protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l'article 27 i de 

la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes 

Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució. 
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.
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Obres de rehabilitació integral (en construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció i, si és el 
cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del 

Reglament General de Costes 
Són actuacions que normalment comporten, en una mateixa intervenció, l’execució d’obres de reparació, modernització, millora i 
consolidació. 
En cap cas podran suposar: 
-Que se sobrepasse alguna de les limitacions establides per a les obres de reparació, millora, modernització i/o consolidació. 
-Canvis de l’ús, augment de volum, superfície i/o altura. 
-Reconstrucció total o parcial de volums que, per qualsevol causa, inclosa la mateixa execució de les obres, haja desaparegut. 
No es podran realitzar en construccions o edificacions en estat de ruïna. 

Obres de consolidació. En construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció i, si és el cas, 
també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del 

Reglament General de Costes 
Són obres de caràcter estructural, que tenen per objecte la consolidació, el reforç o la substitució d’elements danyats de l’estructura portant de l’edifici 
per altres iguals o de característiques semblants que permeten mantenir l’estabilitat de l’immoble, sempre que l’edifici no estiga en estat de ruïna 
d’acord amb el que disposa la legislació urbanística. 
En cap cas podran suposar canvis de l’ús, augment de volum, superfície i/o altura.

Reforços del terreny sobre els quals s’assenta la fonamentació.

Col·locació de pilons o micropuntals sota la fonamentació.
Reforç de sabates, lloses o qualsevol altre element de la fonamentació i, arribat el cas substitució total o parcial dels elements 
deteriorats. Tenint en compte sempre que si durant les obres, o per qualsevol altra causa (ja siga voluntària, fortuïta o accidental), es 
produeix alguna disminució de volum (total o parcial) de la construcció o edificació existent, aqueix volum es perdrà definitivament i no 
es podrà tornar a recuperar.
Substitució total o parcial de pilars, murs de càrrega, bigues, cintres, cèrcols de lligat i semblants. Tenint en compte sempre que si 
durant les obres, o per qualsevol altra causa (ja siga voluntària, fortuïta o accidental) es produeix alguna disminució de volum (total o 
parcial) de la construcció o edificació existent, aqueix volum es perdrà definitivament i no es podrà tornar a recuperar.

Substitució total o parcial de forjats, exceptuant-ne el superior de l’edificació. 
Es considerarà demolició parcial la desaparició de més del 40 % del forjat superior de l'habitatge o instal·lació, durant l’execució de les 
obres o per qualsevol altra causa, per la qual cosa no se'n podrà procedir a la reconstrucció. Això pot comportar la pèrdua de part o la 
totalitat de l’última planta de l’edificació i, en el cas que siga d’una sola planta, podria ocasionar la pèrdua total de l’immoble.

Altres de similars.

Rehabilitaciones integrales Pb

Obres d’augment de volum, superfície i altura (estrictament prohibides)

Volum: espai delimitat pels paraments exteriors d’una construcció, edificació o instal·lació, independentment que estiguen construïdes 
per damunt o per davall de la rasant, i que el seu interior puga estar vinculat a un ús determinat o siga un espai no utilitzable. 
Superfície: projecció horitzontal de tots i cada un dels plans que constitueixen les diferents plantes de les construccions, edificacions 
o instal·lacions existents sobre la parcel·la, incloent-hi els cossos volats, golfes, entresolats, porxes, trasters, garatges i la resta de 
construccions, edificacions i instal·lacions complementàries que estiguen cobertes, ja siga per mitjà de forjats fixos o desmuntables i 
independentment que estiguen construïts per damunt o per davall de la rasant. 
Altura: dimensió vertical mesurada des de la rasant de cada punt del perímetre de la projecció horitzontal de les construccions, 
edificacions i instal·lacions existents fins al seu punt més alt, exclosos els elements tècnics de les instal·lacions.

-Els tancaments i cobertes en porxes, terrasses, balcons, etc., ja siga per mitjà d'elements fixos o desmuntables. Excepció feta dels 
tancaments dels paraments frontals de terrasses i balcons, sempre que no es facen amb elements opacs o de fàbrica, quan tots els 
altres siguen d’obra fixa i només el frontal estiga lliure 
-Construcció de noves plantes, golfes o entresolats, en l’exterior o interior de l'habitatge, ja siga per mitjà de forjats fixos o 
desmuntables. 
-Creació de soterranis o semisoterranis o l’ampliació dels existents. 
-Construcció de porxes, garatges, trasters, paellers, barbacoes, glorietes o altres elements semblants, adossats a l’edificació o 
construcció, ja siguen d’obra fixa o desmuntables. 
-Els canvis de coberta, de plana a inclinada. 
-Els canvis de coberta d’inclinada a plana quan no hi haja un forjat horitzontal davall, a l’altura en què es pretén la nova coberta plana 
(per entendre que s’ha realitzat una demolició parcial i un posterior augment de volum). 
-La conversió de terrats o cobertes no transitables en terrasses transitables.  
-Obres semblants i altres actuacions que puguen suposar qualsevol augment del volum físic, superfície construïda o augment de 
l’altura de l’edificació, construcció o edificació, no previst expressament en les excepcions. 

Mt-Pb

Pb

Pb

Pb

Mt-Pb

Mt-Pb

Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució. 
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.
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Obres de reconstrucció (estrictament prohibides)

En cas de demolició total o parcial, les noves construccions hauran d’ajustar-se íntegrament a les disposicions de la Llei de Costes. 
Demolició: derrocament o desaparició total o parcial d’una construcció existent per qualsevol causa. 
L’estat de ruïna s’equipara al de demolició total. 
Si arriba a produir-se una disminució del volum de les construccions, edificacions i instal·lacions existents no compatibles amb la 
vigent normativa de costes, per qualsevol causa, fins i tot per la mateixa execució de les obres, el seu restabliment computarà com a 
nova construcció.

-Les obres de reconstrucció són aquelles que comporten la nova construcció de tota o, si és el cas, d’elements o de parts ja 
inexistents, d’una construcció, instal·lació o edificació existent, que han desaparegut per haver-se produït una demolició o desaparició 
total o parcial, per qualsevol causa (ja siga fortuïta o intencionada, deguda a l’acció de l’home o a les forces de la naturalesa). 
 

Excepcions a les obres de reconstrucció (en construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció 
i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 

14a.1.b del Reglament General de Costes)

Les úniques obres de reconstrucció permeses són les dels elements que hagen hagut de ser derrocats per a l’execució de les 
corresponents obres de reparació, millora, consolidació i modernització, que s'incloguen en la mateixa actuació o projecte. 
Això, sempre que durant el transcurs de les obres (a causa de la seua pròpia execució o per qualsevol altra causa) no s’haja produït 
cap disminució de volum total o parcial de la construcció o edificació existent, i en aquest cas es perdrà la part o la totalitat de 
construcció o edificació. 

Excepcions a les obres d’augment de volum, superfície i altura (en construccions o edificacions afectades únicament per la 
servitud protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de 

l’article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes) 

- Els tancaments dels paraments frontals de terrasses i balcons, sempre que no es facen amb elements opacs o de fàbrica, quan tots 
els altres siguen d’obra fixa i només el frontal estiga lliure. 
No es considerarà aquesta excepció en els porxes, per entendre que no estan expressament previstos en la norma, suposen un 
augment considerable del volum i de la superfície útil de les edificacions i passen a formar part de la seua distribució interior. 
- La instal·lació de tendals sobre el terreny, les terrasses o en façanes, quan es faça per mitjà d’estructures lleugeres desmuntables i 
sense tancaments laterals. Es considera que també es podran col·locar en les cobertes transitables (en aquest cas amb una 
superfície màxima de 25 m2). 
- La substitució de baranes o l’augment de l’altura d'aquestes en el perímetre de terrats transitables, per qüestions de seguretat. 
L’augment d’altura s’haurà de fer per mitjà d’elements no opacs. 
-L’execució d’obres i instal·lacions tendents a l’adequació a la normativa d’accessibilitat, incloent-hi la instal·lació de nous ascensors i 
les seues casetes d’operacions en els terrats dels edificis. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor 
incidència possible. 
-Les obres i instal·lacions que garantisquen el compliment dels requisits establits en la normativa sismoresistent i de protecció 
d’incendis. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor incidència possible. 
-Les actuacions necessàries per al compliment dels requisits bàsics indicats en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de 
l’Edificació. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor incidència possible.

No es consideraran augment de volum, de superfície i/o d’altura de les construccions o edificacions existents, l’execució dels tipus 
d’obres següents
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NOTA: Ateses les greus conseqüencies que podria ocasionar tant per a la persona interessada com per a la construcció, instal·lació o edificació corresponent, l'execució d'obres que excedisquen la normativa de costas o no s'hi ajusten, poseu-vos en contacte, en cas de dubte, amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana
A
DADES DEL SOLICITANT (titular del dret a realitzar l'actuació declarada)
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ
B
DADES DEL REPRESENTANT
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIÓ
C
DADES DE LA PARCEL·LA, INSTALACIÓ, CONSTRUCCIÓ O EDIFICACIÓ EXISTENT EN QUE ES PRETENEN LES OBRES
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ / OPOSICIÓ)
D.2
    OPOSICIÓ
  L'òrgan gestor del procediment podrà consultar la informació que s'indica a continuació. Si vol oposar-se a la citada consulta, ha de marcar les caselles que corresponga i motivar la seua oposició.
AVÍS: SI S'OPOSA, QUEDA OBLIGAT A APORTAR ELS DOCUMENTS ACREDITATIUS CORRESPONENTS.  
MOTIUS D'OPOSICIÓ :
E
DESCRIPCIÓ CLARA I DETALLADA DE LES OBRES OBJETE DE LA DECLARACIÓ
Si és el cas, es farà una descripció succinta de les obres objecte de la declaració responsable i, a més, s'haurà de marcar les obres a realitzar o les que s'hi puguen assimilar de les que figuren en la llista de l'annex d'aquest document. 
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IDENTIFICACIÓ DEL GRAU D'AFECCIÓ DE L'EDIFICACIÓ, CONSTRUCCIÓ O INSTALACIÓ EXISTENT EN QUÈ ES PRETENEN LES OBRES (Podeu  consultar les deslimitacions en la pàgina Web del Ministeri)
F
MENCIÓ DELS ARTICLES DE LA NORMATIVA DE COSTES APLICABLES  EN QUE ES FOMENTA EL DRET A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE
G
Marque la casella següent, si les obres es pretenen en construccions, instal·lacions o edificacions existents, no en suposen un canvi d'ús, no excedeixen les de reparació, millora, modernització i/o consolidació, així com no en suposen augment de volum, superfície i/o altura. En cas contrari, no les podrà executar mitjançant declaració responsable i, per a la realització, haurà de sol·licitar una autorització prèvia en matèria de costes.
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ADJUNTAR A LA DECLARACIÓ O QUE HA D'ESTAR EN PODER DE LA PERSONA INTERESSADA O EL SEU REPRESENTANT PER SI ÉS REQUERIDA PER L'ADMINISTRACIÓ EN LES SEUES TASQUES  D'INSPECIÓ O CONTROL
H
En el cas que s'actúe mitjançant representant, s'haurà de presentar juntament amb la declaració responsable
Haurà d'estar en poder de la persona interessada o el seu representant per si és requerida per aquesta administració.
En el cas que l'adjunte a la declaració responsable, marque amb una X la casella corresponent.
Si a les obres realitzades els és aplicable, perquè afecta l'envolupant tèrmica de la construcció, edificació o instal·lació existent i/o a les instal·lacions que impliquen un consum d'energia i/o, si és el cas, a les instal·lacions o sistemes que comporten consum d'aigua, s'haurà de justificar (si les obres estan en execució) o acreditar (mitjançant el corresponent certificat o justificant) que aquestes:
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MANIFESTACIONS EXIGIDES PER LA NORMATIVA DE APLICACIÓ I ALTRES CONSEQÜENTS AMB LA PRESENTACIÓ DE UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COSTES
LA PERSONA QUE SUBSCRIU MANIFESTA, SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT, QUE:
 
- En relació amb les obres i/o intervencions que pretén realitzar i que són objecte d'aquesta declaració responsable:
-No suposaran, en cap concepte, un augment del volum, altura i/o superfície de la construcció, instal·lació o edificació existent.
-No suposaran, en cap concepte, un canvi de l’ús o usos actuals a què està destinada la construcció, instal·lació o edificació existent.
-Si els és aplicable, suposaran una millora en l’eficiència energètica. A aquest efecte, l’edificació, construcció o instal·lació existent haurà d’obtenir una qualificació energètica final que aconseguisca una millora de dos lletres o una lletra B, la qual cosa s’acreditarà per mitjà de la certificació d’eficiència energètica, d’acord amb el que preveu el Reial Decret, 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció o amb renovacions importants, o el que qualsevol altra norma puga establir en el futur per a la certificació d’edificis existents.
-Si els és aplicable, suposaran la utilització dels mecanismes, sistemes, instal·lacions i equipaments individuals i/o col·lectius que suposen un estalvi efectiu en el consum d’aigua. En el cas que afecten jardins i espais verds, per al seu reg fomentaran l’ús de recursos hídrics marginals, com ara aigües regenerades o aigües de pluja emmagatzemades.
-Té coneixement que l’increment de valor que les obres objecte de la declaració responsable puga comportar a la construcció, instal·lació o edificació existent en què es facen no podrà mai ser tingut en compte a l'efecte d'expropiació.
-Té coneixement que les obres, en cap cas poden excedir les de reparació, millora, consolidació o modernització. Això, quan l’edificació, construcció o instal·lació existent resulte afectada només per la servitud de protecció o, en el cas que resulte també per la servitud de trànsit, que aquesta última servitud està garantida en els termes establits en l’article 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament General de Costes.
-Té coneixement que quan l’edificació, construcció o instal·lació existent resulte afectada per les servituds de trànsit i protecció, al mateix temps, i la servitud de trànsit no estiga garantida en els termes establits en l’article 27, la DT 14a i la DT 15a del Reglament General de Costes, les obres no podran excedir les de xicoteta reparació, que únicament suposen canvi d’elements accessoris i les que exigisquen la higiene, l'ornament i la conservació.
-En cas de no disposar de la documentació que acredite la legalitat o legalització de la construcció, edificació o instal·lació existent en què es pretenen les obres, no té coneixement de cap impediment normatiu o vici de qualsevol altre tipus que impedisca o puga comprometre l’execució de les obres objecte de la declaració responsable.
 
- Compleix tots els requisits establits en la vigent normativa de costes, urbanística, administrativa i en la resta que hi puga ser aplicable per a accedir al reconeixement del dret, facultat, i per a l’exercici de l’objecte d'aquesta declaració responsable, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant el període de temps inherent al dit reconeixement o exercici.
 
- Que té coneixement que qualsevol inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que acompanye, incorpore o remeta a l’Administració quan hi siga requerit, relacionat amb la present declaració responsable determinarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici del dret o activitat objecte d'aquesta, des del moment que es tinga constància dels dits fets, sense perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives que corresponga. 
Firma:
,
d'
de
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgánica 3/2018, de desembre, i en l'article 4 de la Llei, 40/2018, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la seua sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en su solicitud.
PROTECCIÓ DE DADES: De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències que té atribuïdes, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud presentada per vosté en el corresponent tràmit, conforme a l'establit en el Registre d'Activitats de tractament (RAT) d'aquesta Conselleria.
Podrà exercir els drets d'accés rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d'esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas, davant l'autoritat de control, en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta no haja sigut satisfactòria en l'exerccici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://politicaterritorial.gva.es/va/proteccio-de-dades
 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar la solicitud presentada por usted en el correspondiente trámite, conforme a lo establecido en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) de esta Conselleria.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo podrá reclamar, en su caso, ante la autoridad de control, en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos: http://politicaterritorial.gva.es/es/proteccio-de-dades
IA - 13537 - 03 - E
DECLARACIÓ  RESPONSABLE, PER A LA  REALITZACIÓ D'OBRES EN  INSTAL·LACIONS, CONSTRUCCIONS O EDIFICACIONS EXISTENTS, LEGALS O DEGUDAMENT LEGALITZADES, AFECTADES PER LES SERVITUDS  DE TRÀNSIT I  PROTECCIÓ, AL MATEIX TEMPS, O NOMÉS PER LA DE PROTECCIÓ
..\..\..\Logos\2018_gv_distintiu_horitzontal_bn.jpg
ANNEX. ENUMERACIÓ D'OBRES QUE PODEN SER OBJECTE D'UNA DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE COSTES, AIXÍ COM D'ALTRES ESTRICTAMENT PROHIBIDES I LES SEUES EXCEPCIONS.
(MARQUEU AMB UNA X LES QUE SIGUEN OBJECTE DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE PRESENTADA O A LES QUE ES PUGUEN ASSIMILAR) 
NOTES: 
1. La relació d'obres següent es refereix a les que puguen ser objecte de declaració responsable. Al final se n'enumeren algunes estrictament prohibides, amb les seues excepcions.
Aquestes obres, amb el condicionants que s'indiquen, es podran realitzar en qualsevol instal·lació, construcció o edificació existent (construïda legalment o degudament legalitzada) que resulte afectada per la servitud d'edificació existent i, si és el cas, també per la de trànsit.
En les construccions, instal·lacions o edificacions existent que resulten contràries a la vigent normativa de costes (com per exemple: habitatges o instal·lacions hoteleres), no es podran realitzar cap tipus d'obres que excedisquen les previstes o assimilables.
En construccions, obres o instal·lacions existent d'acord amb la normativa de costes (com per exemple: salines o piscifactories), per a fer obres que excedisquen les indicades o assimilables, s'haurà de sol·licitar autorització administrativa en matèria de costes.
2. La competència per a interpretar i aplicar la normativa de costes en servitud de protecció, així com determinar el sentit i l'abast de le sobres que s'indiquen a continuació, és competència de l'Administració autonòmica.
3. En cas de dubte, podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Costes de la Generalitat Valenciana.
 
Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució.
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.
Xicotetes reparacions que únicament suposen canvi d'elements accessoris i les que exigisca la higiene, ornat i conservació, en construccions o edificacions afectades per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit 
Xicotetes actuacions la finalitat de les quals siga el manteniment i la conservació de l'edifici, obra o instal·lació existent, en unes mínimes i correctes condicions de seguretat, salubritat i decor, per a la seua habitabilitat o l'ús a què estiga destinada.
En cap cas podran suposar canvis de l'ús, augment de volum, superfície i/o altura.
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Obres de reparació. Intervencions que tenen per finalitat la conservació i el manteniment de l'immoble o construcció i comporten la substitució o transformació de materials, elements o parts d'aquests, sense alterar-ne l'estructura i volumetria ni incidir en l'estabilitat.
Obres de modernització i millora. Totes les que, sense modificar elements estructurals, puguen fer-se dins i fora d'una construcció, instal·lació o edificació i que n'incrementen la qualitat i l'accessibilitat.
En cap cas podran suposar canvis de l'ús, augment de volum, superfície i/o altura.
Obres de reparació, modernització i millora, en construccions o edificacions afectades  únicament per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l'article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes 
Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució.
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.
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Obres de rehabilitació integral (en construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes 
Són actuacions que normalment comporten, en una mateixa intervenció, l’execució d’obres de reparació, modernització, millora i consolidació.
En cap cas podran suposar:
-Que se sobrepasse alguna de les limitacions establides per a les obres de reparació, millora, modernització i/o consolidació.
-Canvis de l’ús, augment de volum, superfície i/o altura.
-Reconstrucció total o parcial de volums que, per qualsevol causa, inclosa la mateixa execució de les obres, haja desaparegut.
No es podran realitzar en construccions o edificacions en estat de ruïna. 
Obres de consolidació. En construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes 
Són obres de caràcter estructural, que tenen per objecte la consolidació, el reforç o la substitució d’elements danyats de l’estructura portant de l’edifici per altres iguals o de característiques semblants que permeten mantenir l’estabilitat de l’immoble, sempre que l’edifici no estiga en estat de ruïna d’acord amb el que disposa la legislació urbanística.
En cap cas podran suposar canvis de l’ús, augment de volum, superfície i/o altura.
Pb
Obres d’augment de volum, superfície i altura (estrictament prohibides)
Volum: espai delimitat pels paraments exteriors d’una construcció, edificació o instal·lació, independentment que estiguen construïdes per damunt o per davall de la rasant, i que el seu interior puga estar vinculat a un ús determinat o siga un espai no utilitzable.
Superfície: projecció horitzontal de tots i cada un dels plans que constitueixen les diferents plantes de les construccions, edificacions o instal·lacions existents sobre la parcel·la, incloent-hi els cossos volats, golfes, entresolats, porxes, trasters, garatges i la resta de construccions, edificacions i instal·lacions complementàries que estiguen cobertes, ja siga per mitjà de forjats fixos o desmuntables i independentment que estiguen construïts per damunt o per davall de la rasant.
Altura: dimensió vertical mesurada des de la rasant de cada punt del perímetre de la projecció horitzontal de les construccions, edificacions i instal·lacions existents fins al seu punt més alt, exclosos els elements tècnics de les instal·lacions.
-Els tancaments i cobertes en porxes, terrasses, balcons, etc., ja siga per mitjà d'elements fixos o desmuntables. Excepció feta dels tancaments dels paraments frontals de terrasses i balcons, sempre que no es facen amb elements opacs o de fàbrica, quan tots els altres siguen d’obra fixa i només el frontal estiga lliure
-Construcció de noves plantes, golfes o entresolats, en l’exterior o interior de l'habitatge, ja siga per mitjà de forjats fixos o desmuntables.
-Creació de soterranis o semisoterranis o l’ampliació dels existents.
-Construcció de porxes, garatges, trasters, paellers, barbacoes, glorietes o altres elements semblants, adossats a l’edificació o construcció, ja siguen d’obra fixa o desmuntables.
-Els canvis de coberta, de plana a inclinada.
-Els canvis de coberta d’inclinada a plana quan no hi haja un forjat horitzontal davall, a l’altura en què es pretén la nova coberta plana (per entendre que s’ha realitzat una demolició parcial i un posterior augment de volum).
-La conversió de terrats o cobertes no transitables en terrasses transitables.         -Obres semblants i altres actuacions que puguen suposar qualsevol augment del volum físic, superfície construïda o augment de l’altura de l’edificació, construcció o edificació, no previst expressament en les excepcions. 
Mt-Pb
Pb
Pb
Pb
Mt-Pb
Mt-Pb
Md= memòria descriptiva, Mt= memòria tècnica, Pb= projecte bàsic o d'execució.
Quan s'indiquen diversos documents, dependrà de l'abast o la complexitat de les obres.
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Obres de reconstrucció (estrictament prohibides)
En cas de demolició total o parcial, les noves construccions hauran d’ajustar-se íntegrament a les disposicions de la Llei de Costes.
Demolició: derrocament o desaparició total o parcial d’una construcció existent per qualsevol causa.
L’estat de ruïna s’equipara al de demolició total.
Si arriba a produir-se una disminució del volum de les construccions, edificacions i instal·lacions existents no compatibles amb la vigent normativa de costes, per qualsevol causa, fins i tot per la mateixa execució de les obres, el seu restabliment computarà com a nova construcció.
-Les obres de reconstrucció són aquelles que comporten la nova construcció de tota o, si és el cas, d’elements o de parts ja inexistents, d’una construcció, instal·lació o edificació existent, que han desaparegut per haver-se produït una demolició o desaparició total o parcial, per qualsevol causa (ja siga fortuïta o intencionada, deguda a l’acció de l’home o a les forces de la naturalesa).
 
Excepcions a les obres de reconstrucció (en construccions o edificacions afectades únicament per la servitud de protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes)
Les úniques obres de reconstrucció permeses són les dels elements que hagen hagut de ser derrocats per a l’execució de les corresponents obres de reparació, millora, consolidació i modernització, que s'incloguen en la mateixa actuació o projecte.
Això, sempre que durant el transcurs de les obres (a causa de la seua pròpia execució o per qualsevol altra causa) no s’haja produït cap disminució de volum total o parcial de la construcció o edificació existent, i en aquest cas es perdrà la part o la totalitat de construcció o edificació. 
Excepcions a les obres d’augment de volum, superfície i altura (en construccions o edificacions afectades únicament per la servitud protecció i, si és el cas, també per la de trànsit, només quan aquesta última estiga garantida en els termes de l’article 27 i de la DT 14a.1.b del Reglament General de Costes) 
- Els tancaments dels paraments frontals de terrasses i balcons, sempre que no es facen amb elements opacs o de fàbrica, quan tots els altres siguen d’obra fixa i només el frontal estiga lliure.
No es considerarà aquesta excepció en els porxes, per entendre que no estan expressament previstos en la norma, suposen un augment considerable del volum i de la superfície útil de les edificacions i passen a formar part de la seua distribució interior.
- La instal·lació de tendals sobre el terreny, les terrasses o en façanes, quan es faça per mitjà d’estructures lleugeres desmuntables i sense tancaments laterals. Es considera que també es podran col·locar en les cobertes transitables (en aquest cas amb una superfície màxima de 25 m2).
- La substitució de baranes o l’augment de l’altura d'aquestes en el perímetre de terrats transitables, per qüestions de seguretat. L’augment d’altura s’haurà de fer per mitjà d’elements no opacs.
-L’execució d’obres i instal·lacions tendents a l’adequació a la normativa d’accessibilitat, incloent-hi la instal·lació de nous ascensors i les seues casetes d’operacions en els terrats dels edificis. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor incidència possible.         -Les obres i instal·lacions que garantisquen el compliment dels requisits establits en la normativa sismoresistent i de protecció d’incendis. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor incidència possible.
-Les actuacions necessàries per al compliment dels requisits bàsics indicats en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació. Sempre que se n’acredite suficientment la necessitat i tinguen la menor incidència possible.
No es consideraran augment de volum, de superfície i/o d’altura de les construccions o edificacions existents, l’execució dels tipus d’obres següents
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