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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES 

02 ACTES SUBJECTES A DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 214 LOTUP) 

DR1 FASE 1 
INICI DEL TRÀMIT 

Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o l'aspecte exterior i interior 
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de tota classe, siga quin siga el seu ús, 
que no suposen ampliació ni obra de nova planta (art. 214 b) LOTUP). 

Objecte de les obres: 

 Supòsits inclosos: 
 Obres que requerisquen projecte (segons l'article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació). 

- Instal·lació d'ascensors i aparells elevadors. 
- Obertura de buits en forjats d'unió de dues altures. 
- Buits a la façana que afecten murs de càrrega, forjats o estructura de l'edifici. 
- Obres de consolidació o reparació estructural (recalçaments, reforços estructurals…). 
- Qualsevol altra obra que represente una actuació en elements estructurals (consolidació, reestructuració…). 

 Resta d'obres (requeriran documentació tècnica) 
 A l'interior de l'edifici: 

-Reparació de danys en elements comuns i/o privatius no estructurals (escales, portal, garatge, desllunat, connexions de servei, baixants, 
instal·lacions, etc.) 
-Condicionament i redistribució d'elements privatius i/o comuns (distribució espai interior, rampes, etc.) 

 A l'exterior de l'edifici, en façanes i cobertes: 
-Reparació de danys no estructurals en elements comuns i/o privatius. 
-Reposició d'elements compositius: esquerdejats, arrebossats, enlluïts i estucats; neteja i pintura; serralleria, fusteria i persianes; canaleres, 
baixants, trencaaigües, etc., que afecten la façana exclusivament. 
-Reteulaments o impermeabilitzants. 
-Reparacions puntuals en motlures, cornises, impostes i voladissos. 

 Supòsits exclosos: 
-Queden sotmeses a llicència urbanística les intervencions en façanes i cobertes 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 a Bé d'Interés Cultural. 
-Totes aquelles actuacions que comporten ampliació o obra de nova planta. En aquest cas es necessitarà la tramitació d'una llicència urbanística. 
-Qualsevol actuació en sòl no urbanitzable, siga quin siga el seu abast, requereix llicència urbanística i, si és el cas, Declaració d'Interés Comunitari 
(art. 200.1 LOTUP). 
-Quan, a més de les obres, siga necessari procedir a una divisió horitzontal, es realitzaran conjuntament els dos procediments (obra i divisió 
horitzontal) mitjançant la sol·licitud d'una llicència urbanística (vegeu tràmit llicència urbanística LU1). 

Documentació tècnica: 
 Totes les obres 

a) Documentació fotogràfica, consistent en fotografies de l'edificació objecte de modificació o reforma en què 
s'aprecie la situació en què es troben els vials que afronten amb aquesta, així com les façanes dels edificis contigus, 
i fotografies exteriors i interiors que descriguen completament l'edificació existent (tres fotografies de l'exterior i 
dues fotografies de cada element afectat. En cas d'aportar-se en suport paper, hauran de tenir una grandària 
mínima de 13 x 18 cm). 

 

 Obres que requerisquen projecte (segons l'article 2.2 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació). 
a) Projecte Bàsic i d'Execució visat amb allò que s'ha determinat en l'Annex I de la part I del Codi Tècnic de l'Edificació, 

o normativa sectorial d'aplicació. A més, caldrà ajustar-se al que disposa l'art. 57 del PGOU d’Alcoi vigent, Condicions 
dels projectes d'obres sobre edificacions existents. 

I. Memòria 
1. Memòria descriptiva i justificativa, que continga la informació següent: 
1.1 Agents 
- Promotor, projectista, altres tècnics. 
1.2 Informació prèvia 
-Antecedents i condicionants de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives, si és el 
cas. 
-Dades de l'edifici en cas de rehabilitació i reforma. Informes realitzats (ITE, IEE…). 
1.3 Descripció del projecte 
-Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn. 
-Compliment del CTE i altres normatives específiques, normes de disciplina urbanística, edificabilitat, funcionalitat, etc. 
-Justificació del compliment de les ordenances municipals. 
-Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació. 
-Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar en el projecte respecte al sistema 
estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal), el sistema de compartimentació, el sistema envoltant, el 
sistema d'acabats, el sistema de condicionament ambiental i el de serveis. 
2. Memòria constructiva. Descripció de les solucions adoptades 
2.1 Sustentació de l'edifici 



- Justificació de les característiques del sòl i paràmetres a considerar per al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a 
la fonamentació. 
2.2 Sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal) 
- S'establiran les dades i les hipòtesis de partida, el programa de necessitats, les bases de càlcul i procediments o mètodes utilitzats 
per a tot el sistema estructural, així com les característiques dels materials que intervenen. 
2.3 Sistema envoltant 
-Definició constructiva dels distints subsistemes de l'envoltant de l'edifici, amb descripció del seu comportament enfront de les 
accions a què està sotmés (pes propi, vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i comportament enfront 
de la humitat, aïllament acústic i les seues bases de càlcul. 
- L'Aïllament tèrmic d’aquests subsistemes, la demanda energètica màxima prevista de l'edifici per a condicions d'estiu i hivern i la 
seua eficiència energètica en funció del rendiment energètic de les instal·lacions projectat segons l'apartat 2.6.2. 
2.4 Sistema de compartimentació 
- Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu comportament davant del foc i el seu aïllament acústic i 
altres característiques que siguen exigibles, si és el cas. 
2.5 Sistemes d'acabats 
- S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat 
i habitabilitat 
 2.6 Sistemes de condicionament i instal·lacions 
- S'indicaran les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per cadascun dels subsistemes 
següents: 
1. Protecció contra incendis, antiintrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, llanterneria, evacuació de 
residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc. 
2. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, subministrament de combustibles, estalvi d'energia i 
incorporació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables. 
2.7 Equipament 
- Definició de banys, cuines i llavadors, equipament industrial, etc. 
3. Compliment del CTE 
Justificació de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. La justificació es 
realitzarà per a les solucions adoptades d'acord amb allò que s'ha indicat en el CTE. També es justificaran les prestacions de l'edifici 
que milloren els nivells exigits en el CTE. 
3.1 Seguretat Estructural 
3.2 Seguretat en cas d'incendi. La justificació es realitzarà tant de forma escrita com gràfica. 
3.3 Seguretat d'utilització i accessibilitat 
3.4 Salubritat 
3.5 Protecció contra el soroll 
3.6 Estalvi d'energia 
4. Compliment d'altres reglaments i disposicions. 
Justificació, si és el cas, del compliment d'altres reglaments obligatoris no realitzada en el punt anterior, i justificació del 
compliment dels requisits bàsics relatius a la funcionalitat d'acord amb el que estableix la seua normativa específica: 
4.1 Accessibilitat 
4.2 Habitabilitat (DC-09). La justificació serà tant gràfica com escrita. 
4.3 RITE 
4.4 REBT 
4.5 Altres... 
5. Annexos a la memòria 
El projecte contindrà tants annexos com siguen necessaris per a la definició i justificació de les obres. 
Càlcul de l'estructura 
Certificat d'eficiència energètica d'acord amb el Reial Decret 235/2013, de 5 d'abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a 
la certificació de l'eficiència energètica dels edificis, si és el cas. 
Protecció contra l'incendi 
Instal·lacions de l'edifici 
Informació geotècnica, si és el cas. 
Programa de control de qualitat (LG-14) 
Estudi de Seguretat i Salut Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons RD 1627/1997. 
Si és el cas, annex de les demolicions parcials que contemple el projecte. 
 

a) II. Plànols 
El projecte contindrà tants plànols com siguen necessaris per a la definició en detall de les obres. 
En cas d'obres de rehabilitació s'inclouran plànols de l'edifici abans de la intervenció a escala mínima 1:100. Si les obres es 
refereixen a part d’aquest, haurà de descriure la situació relativa de les obres respecte a la totalitat. Tots els plànols expressaran la 
seua escala. L'escala serà l'adequada segons el nivell de detall a representar. Els que siguen de planta indicaran el nord geogràfic. 
Plànol de situació 
- Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables. 
Plànol d'emplaçament 
- Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. 



Plànol d'infraestructures existents 
- Xarxa viària, connexions, xarxes de les diferents infraestructures (electricitat, sanejament,…), mobiliari urbà,... 
Plantes generals 
- Distribucions, cotes i superfícies, amb indicació d'usos, reflectint els elements fixos i els de mobiliari quan siga necessari per a la 
comprovació de la funcionalitat dels espais. 
Plànols de cobertes 
- Pendents, punts d'arreplega d'aigües, etc. 
Alçats i seccions 
- Tancats, amb indicació d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos de forjat, altures totals, per a comprovar el compliment dels 
requisits urbanístics i funcionals. 
Plànols d'estructura 
- Descripció gràfica i dimensional de tot del sistema estructural (fonamentació, estructura portant i estructura horitzontal). En els 
relatius a la fonamentació s'inclourà, a més, la seua relació amb l'entorn immediat i el conjunt de l'obra. 
Plànols d'instal·lacions 
- Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada instal·lació, plantes, seccions i detalls. 
Plànols de definició constructiva 
- Documentació gràfica de detalls constructius. 
Memòries gràfiques 
- Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, manyaneria, etc. 
Altres 
III. Plec de condicions (adaptat a la realitat de l'actuació proposada). 
IV. Mesuraments i pressupost 
- Mesuraments i pressupost desenvolupat per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques 
necessàries per a la seua especificació i valoració (que inclourà el del control de qualitat, el de seguretat i salut i la gestió de 
residus). 
-Resum per capítols, amb expressió del valor final d'execució i contracta (amb l’IVA inclòs). 

b) Estudi de gestió de residus segons el Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i demolició. 

c) Si és el cas, projecte d'infraestructura comú de telecomunicacions segons Reial Decret Llei 1/1998, de 27 de febrer 
i la Disposició Addicional Primera de l'Ordre ITC/1644/2011. D'acord amb l'article 2 del RDL 1/1998 necessiten 
Projecte d'infraestructura de telecomunicacions els edificis i conjunts immobiliaris en què existisca continuïtat en 
l'edificació, d'ús residencial o no i siguen o no de nova construcció, que estiguen acollits, o hagen d'acollir-se, al 
règim de propietat horitzontal regulat per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal, modificada per 
la Llei 8/1999, de 6 d'abril i els edificis que, en tot o en part, hagen sigut o siguen objecte d'arrendament per un 
termini superior a un any, excepte els que alberguen només un habitatge. 

 Obres que requerisquen documentació tècnica 
a) Descripció gràfica i escrita de l'actuació i la seua ubicació física, en funció de l'abast d’aquesta, que permeta definir 

i descriure amb suficient claredat les obres a realitzar. S'inclourà un succint informe subscrit pel redactor que 
acredite el compliment de la normativa exigible. El contingut mínim s'indica a continuació: 

I. Memòria 
1. Memòria descriptiva i justificativa, que continga la informació següent: 
1.1 Agents 
 - Promotor, redactor de la documentació tècnica, altres tècnics. 
1.2 Informació prèvia 
- Antecedents i condicionants de partida, dades de l'emplaçament, entorn físic, normativa urbanística, altres normatives, si és el 
cas. 
- Dades de l'edifici en cas de reforma. Informes realitzats (ITE, IEE,…). 
1.3 Descripció de l'actuació 
- Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, ús característic de l'edifici i altres usos previstos, relació amb l'entorn. 
- Compliment del CTE, si és el cas, i altres normatives específiques, normes de disciplina urbanística, edificabilitat, funcionalitat, 
etc. 
-  Justificació del compliment de les ordenances municipals. 
- Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i evacuació. 
2. Memòria constructiva. Descripció de les solucions adoptades 
2.1 Sistema envoltant 
- Definició constructiva dels distints subsistemes de l'envoltant de l'edifici, amb descripció del seu comportament enfront de les 
accions a què està sotmés (pes propi, vent, sisme, etc.), enfront del foc, seguretat d'ús, evacuació d'aigua i comportament enfront 
de la humitat, aïllament acústic i les seues bases de càlcul. 
-L'Aïllament tèrmic d’aquests subsistemes. 
2.2 Sistema de compartimentació 
- Definició dels elements de compartimentació amb especificació del seu comportament davant del foc i el seu aïllament acústic i 
altres característiques que siguen exigibles, si és el cas. 
2.3 Sistemes d'acabats 



- S'indicaran les característiques i prescripcions dels acabats dels paraments a fi de complir els requisits de funcionalitat, seguretat 
i habitabilitat. 
2.4 Sistemes de condicionament i instal·lacions 
- S'indicaran les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul para cadascun dels subsistemes 
següents: 
1. Protecció contra incendis, antiintrusió, parallamps, electricitat, enllumenat, ascensors, transport, llanterneria, evacuació de 
residus líquids i sòlids, ventilació, telecomunicacions, etc. 
2. Instal·lacions tèrmiques de l'edifici projectat i el seu rendiment energètic, subministrament de combustibles, estalvi d'energia i 
incorporació d'energia solar tèrmica o fotovoltaica i altres energies renovables. 
2.5 Equipament 
- Definició de banys, cuines i llavadors, equipament industrial, etc. 
3. Compliment del CTE, si és el cas 
Justificació de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE aplicables a cada cas 
concret. 
4. Compliment d'altres reglaments i disposicions, si és el cas 
4.1 Accessibilitat 
4.2 Habitabilitat (DC-09). La justificació serà tant gràfica com escrita. 
4.3 RITE 
4.4 REBT 
4.5 Certificat d'eficiència energètica d'acord amb el Reial Decret 235/2013, si és el cas 
4.6 Altres,... 
II. Plànols 
El projecte contindrà tants plànols com siguen necessaris per a la definició en detall de les obres. 
En cas d'obres de rehabilitació s'inclouran plànols de l'edifici abans de la intervenció a escala mínima 1:100. Si les obres es 
refereixen a part d’aquest, haurà de descriure la situació relativa de les obres respecte a la totalitat. Tots els plànols expressaran la 
seua escala. L'escala serà l'adequada segons el nivell de detall a representar. Els que siguen de planta indicaran el nord geogràfic. 
Plànol de situació 
-Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables. 
Plànol d'emplaçament 
- Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. 
Plantes generals 
- Distribucions, cotes i superfícies, amb indicació d'usos, reflectint els elements fixos i els de mobiliari quan siga necessari per a la 
comprovació de la funcionalitat dels espais. 
Alçats i seccions 
- Tancats, amb indicació d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos de forjat, altures totals, per a comprovar el compliment dels 
requisits urbanístics i funcionals. 
Plànols d'instal·lacions 
- Descripció gràfica i dimensional de les xarxes de cada instal·lació, plantes, seccions i detalls. 
Plànols de definició constructiva 
- Documentació gràfica de detalls constructius. 
Memòries gràfiques 
- Indicació de solucions concretes i elements singulars: fusteria, manyaneria, etc. 
Altres 
III. Mesuraments i pressupost 
- Mesuraments i pressupost desenvolupat per partides, agrupades en capítols, contenint totes les descripcions tècniques 
necessàries per a la seua especificació i valoració (que inclourà el del control de qualitat, el de seguretat i salut i la gestió de 
residus). 
-Resum per capítols, amb expressió del valor final d'execució i contracta (amb l’IVA inclòs). 

Observacions: 

 En cas d'estar l'obra vinculada a una activitat, haurà d'obtindre primerament informe 
urbanístic municipal acreditatiu de la compatibilitat amb el planejament urbanístic. En 
relació amb l'ordre de tramitació de l'expedient d'activitat i el d'obres caldrà ajustar-se al 
que disposa el següent document guia ordre de tramitació activitats i obres. 

 En cas de ser necessàries autoritzacions o permisos d'altres organismes (Carreteres, CHJ, Patrimoni,...), 
s'hauran d'acompanyar a la sol·licitud. L'Ajuntament no atorgarà llicències ni dictarà actes equivalents, que 
habiliten actuacions d'edificació i ús del sòl relatives a immobles declarats d'interés cultural, o als seus 
entorns, sense que l'interessat haja acreditat, prèviament, l'obtenció de l'autorització de la conselleria. 

 En el cas de ser necessària la utilització d'una grua per a una obra, la petició de llicència per a la instal·lació i 
ús de la grua s'efectuarà separadament com a llicència d'obra provisional (vegeu tràmit LU5). 

 En el cas de ser necessària la utilització de bastida, tanca o un altre element en via pública (mercaderies, 
materials de construcció, runes,...), la petició de llicència per a la instal·lació s'efectuarà separadament com 
a llicència d'obra provisional (vegeu tràmit LU5). 



 Si la documentació tècnica no és de visat obligatori d'acord amb el Reial Decret 1000/2010 de 5 d'agost, 
sobre visat col·legial obligatori, s'aportarà una declaració responsable del tècnic redactor i la direcció 
facultativa d'acord amb el model DR4. 

 Si l'obra requereix projecte, haurà de designar a la direcció facultativa abans del 
començament de les obres. 

 Haurà d'aportar qüestionari estadístic del Ministeri de Foment, segons Ordre de 29 de maig 
de 1989, sobre Estadístiques d'Edificació i Habitatge. 

 El projecte i la documentació tècnica s'haurà d'aportar en suport electrònic (CD, DVD o 
llapis de memòria). El format dels arxius serà tipus PDF i tindrà una capacitat màxima de 
50 MB. En cas de superar-se aquesta capacitat, es dividirà en arxius individuals tenint en 
compte el límit de 50 MB per a cadascun d'aquests. Els arxius aniran firmats de forma 
electrònica en el cas que requerisquen la firma d'un tècnic competent. 

 FASE SEGÜENT: Fase 2, previ a l'inici de l'obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES 

02 ACTES SUBJECTES A DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 214 LOTUP) 

DR1 FASE 2 
PREVI A L'INICI DE 
L'OBRA 

 

Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o l'aspecte exterior i interior 
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu 
ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta (art. 214 b) LOTUP). 

Observacions: 
 S'haurà de comunicar als serveis municipals, previ a l'inici de l'obra, la data d'inici d’aquestes i el seu termini 

d'execució previst. La comunicació s'efectuarà mitjançant la plataforma electrònica. 
 Previ a l'inici de les obres s'haurà d'aportar a l'Ajuntament, justificant de dipòsit de garantia per possibles 

danys al domini públic d'acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals. 

 FASE SEGÜENT: Fase 3, execució de l'obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES 

02 ACTES SUBJECTES A DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 214 LOTUP) 

DR1 FASE 3 
EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o l'aspecte exterior i interior 
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu 
ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta (art. 214 b) LOTUP). 

Documentació tècnica: 
 En cas de modificació de la declaració responsable presentada, s'haurà de presentar, previ a l'inici de les 

obres objecte de modificació, la modificació de la documentació tècnica o projecte plasmant-se en un REFÓS. 
Al principi del document refós s'aportarà una explicació de les modificacions plantejades. No s'admetran 
rectificacions plasmades en documents parcials de la documentació tècnica o del projecte. La presentació 
de la documentació modificada s'ajustarà a allò que s'ha previst per al tràmit DR1 Fase 1 inici del tràmit. 

Observacions: 
 D'acord amb els art. 92 i 93 del PGOU vigent d'Alcoi, el servei municipal d'inspecció podrà efectuar en 

qualsevol moment les inspeccions corresponents.   
 Haurà de conservar-se en el lloc de les obres i a disposició dels Tècnics o Autoritats Municipals còpia de la 

sol·licitud de la declaració responsable i una còpia de la documentació tècnica o projecte (art. 91 PGOU 
vigent d'Alcoi). 

 FASE SEGÜENT: Fase 3, finalització de l'obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES 

02 ACTES SUBJECTES A DECLARACIÓ RESPONSABLE (art. 214 LOTUP) 

DR1 FASE 4 
FINALITZACIÓ DE 
L'OBRA 
 

Les obres de modificació o reforma que afecten l'estructura o l'aspecte exterior i interior 
de les construccions, els edificis i les instal·lacions de totes classes, siga quin siga el seu 
ús, que no suposen ampliació ni obra de nova planta (art. 214 b) LOTUP). 

Documentació tècnica: 
 Una vegada finalitzades les obres, abans de la seua ocupació, haurà d'aportar declaració responsable 

d'ocupació en els casos següents: 
  Obres en edificis existents, d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació, que alteren la seua 
configuració arquitectònica com ara les que tinguen caràcter d'intervenció total o les parcials que 
produïsquen una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o tinguen per objecte 
canviar els usos característics de l'edifici. 
 Obres que modifiquen essencialment el conjunt del sistema estructural o altres elements o parts 
de l'edifici afectats pels requisits bàsics de l'edificació, segons es descriuen en l'article 4 de la llei 3/2004, 
de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació i Foment de la Qualitat de l'Edificació. 
 
Per a això s'haurà de realitzar el tràmit DR3, declaració responsable per a l'ocupació de les edificacions. 

Observacions: 
 En tot cas, una vegada acabada l'obra haurà de comunicar a l'ajuntament la seua finalització mitjançant la 

plataforma electrònica. 

 Si la tramitació de l'obra ha requerit la redacció d'un projecte d'acord amb la normativa aplicable i no es 
sol·licita l'ocupació de l'edificació una vegada finalitzades les obres, a més de comunicar la finalització 
d’acord al punt anterior, haurà d'aportar el Certificat Final d'Obra visat pel col·legi corresponent i fotografies 
exteriors i interiors de l'actuació finalitzada. 

 TRÀMIT SEGÜENT (en cas de requerir ocupar l'edificació): DR3, declaració responsable per a l'ocupació 
de les edificacions. 

 TRÀMIT FINALITZAT (en cas de no requerir ocupar l'edificació) 

 
 
 
 
 
 
 


