
TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)

LU1 FASES DEL 
TRÀMIT

Obres de construcció,  edificació  i  implantació  d’instal·lacions  de nova  planta, ubicació  de  cases
prefabricades, caravanes,...(art. 213 a) i o)  LOTUP). 

Obres d’ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents (art. 213 b)
LOTUP).

Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura i  que suposen ampliació o obra de nova
planta (art 213 c) LOTUP).

Intervenció sobre edificis i àmbits protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (art. 213 h)
LOTUP).
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)

LU1 FASE 1
INICI DEL 
TRÀMIT

Obres de construcció,  edificació  i  implantació  d’instal·lacions  de nova  planta, ubicació  de  cases
prefabricades, caravanes,...(art. 213 a) i o)  LOTUP). 

Obres d’ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents (art. 213 b)
LOTUP).

Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura i  que suposen ampliació o obra de nova
planta (art 213 c) LOTUP).

Intervenció sobre edificis i àmbits protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (art. 213 h)
LOTUP).

Objecte de les obres: 
• Obres de construcció de nova planta i d’ampliació de qualsevol tipus d’ús (residencial, terciari, industrial,…)
• La ubicació de cases prefabricades, caravanes fixes, hivernacles i instal·lacions semblants, provisionals o

permanents (art. 213 o) LOTUP).
• Intervenció  sobre  edificis  protegits  o  catalogats,  qualsevol  que  siga  el  seu  abast  (mera  reforma,

rehabilitació, restauració, intervenció total,…) tant a l’exterior (façanes i cobertes) com a l’interior (inclosa
la reparació de danys no estructurals;  reposició d’elements compositius; arrebossats,  referits,  enlluïts  i
estucats; neteja i pintura; serralleria, fusteria i persianes; canalons, baixants, escopidors, etc.; reteulats;
impermeabilitzacions; motllures, cornises, impostes; volades; marquesines,…).

• Qualsevol tipus d’actuació en sòl no urbanitzable, siga quin siga el seu abast (art. 200.1 LOTUP).
• Quan,  a  mes  de  las  obres,  es  requerisca  l’autorització  d’una  divisió  horitzontal.  En  aquest  cas,  la

documentació tècnica que s’ha de presentar serà la que se sol·licite per al tràmit LU1 o DR1, en funció de
l’abast de les obres.

Documentació tècnica: 
• Projecte Bàsic amb el contingut que determina l’Annex I de la part I del Codi Tècnic  de l’Edificació, o normativa

sectorial d’aplicació. A més, s’estarà a allò que disposa l’art. 57 del PGOU Alcoi vigent, Condicions dels projectes
d’obres sobre edificis existents.

I. Memòria
1. Memòria descriptiva. 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 s’escau.
-Dades de l’edifici en cas de rehabilitació, reforma o ampliació. Informes realitzats.

1.3 Descripció del projecte
-Descripció general de l’edifici, programa de necessitats, ús característic de ledifici i altres
usos  previstos,  relació  amb  l’entorn.  La  descripció  definirà  clarament  les  obres  i
l’edificació que s’ha de construir, indicant el nombre de plantes sota i sobre rasant, els
usos previstos en cadascuna d’elles i el nombre d’unitats susceptibles d’ús individualitzat
(places d’aparcament, trasters, locals, habitatges,…). La descripció es realitzarà a través
del certificat descriptiu i acreditatiu del seu estat constructiu.
-Compliment del CTE i altres normatives específiques, normes de disciplina urbanística,
ordenances municipals, edificabilitat, funcionalitat, etc.
-Descripció de la geometria de l’edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i
evacuació.
-Descripció general  dels  paràmetres  que  determinen les  previsions  tècniques  que cal
considerar en el projecte respecte al sistema estructural (fonaments, 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.
-En cas que l’obra comprenga actuacions complementàries com és ara obres ordinàries
d’urbanització  (art.  72.3  i  174.3  LOTUP),  demolicions  parcials  o  altres,  s’haurà
d’acompanyar la seua descripció i, si escau, justificació, ja siga en la mateixa memòria o
com a annex a aquesta.

1.4 Prestacions de l’edifici
-Per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. S’han d’indicar en



particular les acordades entre promotor i projectista que superen els llindars establerts
en el CTE.
-S’han d’establir les limitacions d’ús de l’edifici en el seu conjunt i de cadascuna de les
seues dependències i instal·lacions.

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 als fonaments.

3. Compliment del CTE
Justificació de les prestacions de l’edifici per requisits bàsics i amb relació a les exigències bàsiques
del CTE. La justificació s’ha de fer per a les solucions adoptades segons el que indique el CTE.
També cal justificar les prestacions de l’edifici que milloren els nivells exigits al CTE.
3.2 Seguretat en cas d’incendi. La justificació s’ha de fer tant de forma escrita com gràfica.

4. Compliment d’altres reglaments i disposicions.
Justificació, si s’escau, 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. La justificació serà tant gràfica com escrita.
4.2 Habitabilitat (DQ-09). La justificació serà tant gràfica com escrita.
4.3 Altres...

II. Plànols
El projecte ha de contenir tants plànols com siguen necessaris per a la definició en detall de les obres.
En cas d’obres de rehabilitació s’han d’incloure plànols de l’edifici abans de la intervenció, a escala mínima
1:100. Si les obres es referixen a una part de l’edifici, haurà de descriure’s 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 que s’haja de representar. Els que siguen de planta indicaran el nord geogràfic.
Plànol de situació

-Referit al planejament vigent, amb referència a punts localitzables i amb indicació del nord geogràfic.
Plànol d’emplaçament

-Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc. 
-Tant la parcel·la com el perímetre d’edificació es georreferenciaran d’acord amb la Llei Hipotecària. 

Plànol d’urbanització
- Justificació urbanística, alineacions, reculades, etc.
-Xarxa viària, connexions, etc.

Plantes generals
-Acotades, amb indicació d’escala i d’usos, que reflectisquen els elements fixos i els de mobiliari quan
siga necessari per a la comprovació de la funcionalitat dels espais.

Plànols de cobertes
-Pendents, punts de recollida d’aigües, etc.

Alçats i seccions
-Acotats,  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.

III. Pressupost
Pressupost aproximat

-Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.
➢ En cas d’estar dins de l’àmbit del Nucli Antic, s’haurà d’afegir la documentació següent:

-En cas d’obres de nova planta o ampliació s’ha d’adjunta:
-Alçats i plantes de cobertes esquemàtiques dels edificis contigus en el front de l’illa en què es troba
l’edifici per al qual se sol·licita la llicència, així com una secció del carrer amb indicació de les línies de
cornisa dels edificis d’enfront. En aquestos alçats contigus se situaran les altures en metres de les línies
horitzontals de referència quan es tracte d’edificis catalogats.
-En els plànols de l’edifici objecte d’actuació es reflectiran les diferents instal·lacions existents, tant en
planta com en alçat.
-Si  escau,  plànols  i  detalls  dels  anuncis  que  s’hagen  de  col·locar,  amb  les  seues  dimensions,
característiques i materials, els quals s’hauran de dibuixar en un plànol de la façana completa de l’edifici,
a escala no menor d’1:100. S’adjuntarà, també, una fotografia de la façana.

-En la resta de casos, plànols d’estat actual de l’edificació amb documentació històrica-tipològica i fotografies
de l’edifici i entorn.

➢ 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.

➢ Fitxa urbanística amb el model del Col·legi Territorial d’Arquitectes d’Alacant.
➢ Declaració compliment normativa d’aplicació.



Observacions:
➢ En la  fase 1 inici del tràmit es podrà optar per aportar, a més de la documentació tècnica indicada en

l’apartat anterior, la necessària per a poder iniciar les obres una vegada concedida la llicència. Aquesta
documentació s’indica en la fase 2 previ a l’inici de les obres.

➢ En  cas  d’estar  l’obra  vinculada  a  una  activitat,  s’haurà  d’obtindre  primerament  l’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 d’activitats i obres. 

➢ En cas de ser necessàries autoritzacions o permisos d’altres organismes, s’hauran d’acompanyar juntament
amb la sol·licitud (a manera d’exemple: en matèria de patrimoni, si l’immoble està en el conjunt històric
d’acord amb l’art. 35 Llei 4/98, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià;
en matèria d’afecció de carreteres; en matèria d’afecció del domini públic hidràulic,…).

➢ Per a la realització d’obres o un altre tipus d’intervencions o activitats que impliquen remoció de terres,
caldrà l’autorització de la Conselleria competent en matèria de Cultura, respecte a les possibles afeccions a
elements arqueològics, quan les obres es localitzen en Àrea de Vigilància o de Protecció Arqueològiques,
així com l’estudi o estudi previ realitzat (segons el que disposa l’art. 62 de la Llei 4/98, d’11 de juny, de la
Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià).

➢ En cas que l’actuació es desenrotlle en sòl no urbanitzable, si escau, caldrà ajustar-se al que disposa el Pla
d’Ordenació de Recursos Naturals que la puga afectar.

➢ Quan  siga  necessària  la  cessió  de sòl  destinat  a  viari  públic,  es  presentarà  document  subscrit  per  la
propietat, formalitzant la cessió lliure i gratuïta a l'Ajuntament, amb la urbanització completa prèvia de
l'àmbit a cedir.

➢ En cas  de ser necessària la utilització  d’una grua per  a l’obra,  en una actuació complementària de la
llicència d’obres, la petició de llicència per a la instal·lació i ús de la grua es formularà  conjuntament amb la
llicència  d’obres  (la  documentació  que  s’ha  de  presentar,  juntament  amb  la  sol·licitud  de  la  llicència
d’obres, serà la que s’indica en el tràmit LU5). En cas de tramitar la llicència d’instal·lació de la grua després
de la llicència d’obres, la llicència d’instal·lació de la grua es tramitarà conforme al tràmit LU5).

➢ En cas de ser necessària la utilització de bastimentada, tanca o un altre element (mercaderies, materials de
construcció, runes,...) en via pública per a una actuació complementària de la llicència d'obres, la petició de
llicència per a la instal·lació es formularà  conjuntament amb la llicència d’obres (la documentació que s’ha
de presentar, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres, serà la que s’indica en el tràmit LU5). En
cas de tramitar la llicència de bastimentada, tanca o un altre element després de la llicència d’obres, la
llicència d’instal·lació de la grua es tramitarà conforme al tràmit LU5).

➢ Juntament amb el projecte bàsic s’aportarà una declaració responsable del tècnic redactor i  la direcció
facultativa d’acord amb el model DR4.

➢ En cas d’edificació i urbanització simultànies, s’haurà d’aportar fiançament de l’import íntegre del cost de
les  obres  d’urbanització  i  el  compromís  de  no  utilitzar  l’edificació  fins  a  la  conclusió  de  les  obres
d’urbanització, condició que s’haurà d’incloure en les transmissions de propietat o ús de l’immoble (art.
178.1 LOTUP).

➢ S’haurà d’aportar el qüestionari estadístic del Ministeri de Foment, segons l’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 grandària màxima de 50 MB. En cas de superar aquesta
grandària, es dividirà en arxius individuals, tenint en compte el límit de 50 MB per a cada un d’ells. Els
arxius aniran firmats de forma electrònica en cas que requerisquen la firma d’un tècnic competent.

➔ FASE SEGÜENT: Fase 2, prèvia a l’inici de les obres



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)

LU1 FASE 2
PRÈVIA A l’INICI 
DE LES OBRES

Obres de construcció, edificació i implantació d’instal·lacions de nova planta, ubicació de cases
prefabricades, caravanes,...(art. 213 a) i o)  LOTUP). 

Obres d’ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents (art. 213
b) LOTUP).

Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura i que suposen ampliació o obra de nova
planta (art 213 c) LOTUP).

Intervenció sobre edificis i àmbits protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (art. 213
h) LOTUP).

Documentació tècnica: 
Prèviament a l’inici de les obres el promotor haurà de comptar amb la següent documentació (la qual haurà d’acreditar amb
l’aportació del volant col·legial en què es faça constar que es compta amb el projecte d’execució complet i la data de visat
d’aquest. El mateix tràmit serà exigible per a l’Estudi de Seguretat i Salut i la resta de projectes complementaris que, si escau, es
precisen per a executar les obres):

➢ Projecte d’Execució visat  amb el contingut que determina l’Annex I de la part I del Codi Tècnic de l’Edificació, o
normativa sectorial d’aplicació. A més, s’estarà a allò que disposa l’art. 57 del PGOU Alcoi vigent, Condicions dels
projectes d’obres sobre edificis existents.

2. Memòria constructiva. Descripció de les solucions adoptades
2.2 Sistema estructural (fonaments, estructura portant i estructura horitzontal)

-S’han d’establir 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 envolupant 
-Definició constructiva dels diferents subsistemes de l’envolupant de l’edifici, amb descripció del
seu comportament davant les accions a què està sotmés (pes propi, vent, sisme, etc.), davant el
foc, seguretat d’ús, evacuació d’aigua i  comportament davant la humitat, aïllament acústic i  les
seues bases de càlcul.
-L’aïllament tèrmic dels subsistemes esmentats, 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 el
foc i el seu aïllament acústic i altres característiques que siguen exigibles, si s’escau.

2.5 Sistemes d’acabats 
-S’han d’indicar 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’han d’indicar les dades de partida, els objectius a complir, les prestacions i les bases de càlcul per
a cadascun dels subsistemes següents:

1.  Protecció  contra  incendis,  antiintrusió,  parallamps,  electricitat,  enllumenat,  ascensors,
transport, lampisteria, 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 safarejos, 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 s’ha de fer per a les solucions adoptades segons el que indique el CTE.
També cal justificar les prestacions de l’edifici que milloren els nivells exigits en el CTE.
3.1 Seguretat Estructural
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 s’escau, 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 RITE
4.2 REBT
4.3 Altres...

5. Annexos a la memòria 
El projecte ha de contenir tants annexos com siguen necessaris per a la definició i justificació de les
obres.
Informació geotècnica
Càlcul de l’estructura
Certificat d’eficiència energètica d’edifici en fase de projecte 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 s’escau.
Protecció contra l’incendi
Instal·lacions de l’edifici
Estudi d’impacte ambiental, si s’escau.
Pla de control de qualitat
Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic, segons RD 1627/1997.
Si s’escau, annex de les obres ordinàries d’urbanització, en cas d’haver de realitzar obres d’urbanització
per a la conversió de la parcel·la en solar (art. 72.3 i 174.3 LOTUP).
Si s’escau, annex de les demolicions parcials que contemple el projecte.

II. Plànols
El projecte ha de contenir tants plànols com siguen necessaris per a la definició en detall de les obres.
En cas d’obres de rehabilitació s’han d’incloure plànols de l’edifici abans de la intervenció, a escala mínima
1:100. Si les obres es referixen a una part de l’edifici, haurà de descriure’s la situació relativa de les obres
respecte a la totalitat.
Plànols d’estructura 

-Descripció  gràfica  i  dimensional  de  tot  del  sistema  estructural  (fonaments,  estructura  portant  i
estructura horitzontal). En els relatius als fonaments cal incloure, 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, manyeria, etc.

Altres
III. Plec de condicions (adaptat a la naturalesa de l’actuació proposada).
IV. Mesuraments i pressupost

-Mesuraments  i  pressupost  desenrotllat  per  partides,  agrupades  en  capítols,  que  continguen  totes  les
descripcions tècniques necessàries per a la seua especificació i valoració (que inclourà el control de qualitat,
la seguretat i salut i la gestió de residus). 
-Resum per capítols, amb expressió del valor final d’execució i contracta (amb IVA inclòs).

➢ Projecte d’infraestructura comuna de telecomunicacions segons el 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 continguen un sol habitatge). La presentació de l’esmentat projecte
davant l’organisme competent s’haurà de realitzar abans de l’inici de les obres. 

➢ Projectes complementaris, si s’escau:
• Projecte d’instal·lació de climatització
• Projecte d’instal·lació de gas
• Projecte d’instal·lació de subministrament d’aigua
• Projecte d’instal·lació d’electricitat

Observacions:
➢ Una vegada s’haja obtingut la llicència d’obres, en cas de ser necessària la utilització d’una grua per a

l’obra, la petició de llicència per a la instal·lació i ús de la grua es formularà  d’acord amb el tràmit LU5).
➢ Una vegada s’haja obtingut la llicència d’obres, en cas de ser necessària la utilització de bastimentada,



tanca o un altre element  (mercaderies, materials de construcció, runes,...)  en via pública per a l’obra, la
petició de llicència per a la instal·lació es formularà  d’acord amb el tràmit LU5).

➢ Prèviament a l’inici de les obres s’haurà de comunicar a l’ajuntament la direcció facultativa de l’obra per
mitjà de document d’acceptació.

➢ Prèviament a l’inici de les obres s’haurà d’aportar, a l’ajuntament, el justificant del depòsit de garantia per
possibles danys al domini públic d’acord amb la valoració efectuada pels serveis tècnics municipals.

➢ S’haurà de comunicar als serveis municipals, amb una antelació mínima de 15 dies, la data d’inici de les
obres i el termini d’execució previst. La comunicació s’efectuarà per mitjà de la plataforma electrònica.

➔ FASE SEGÜENT: Fase 3, Execució de les obres



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)

LU1 FASE 3
EXECUCIÓ DE 
L’OBRA

Obres de construcció,  edificació  i  implantació  d’instal·lacions  de nova  planta, ubicació  de  cases
prefabricades, caravanes,...(art. 213 a) i o)  LOTUP). 

Obres d’ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents (art. 213 b)
LOTUP).

Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura i  que suposen ampliació o obra de nova
planta (art 213 c) LOTUP).

Intervenció sobre edificis i àmbits protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (art. 213 h)
LOTUP).

Documentació tècnica:
➢ En cas de modificació de la llicència concedida, s’haurà de presentar, prèviament a l’inici  de les obres

objecte de modificació, la modificació del 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 del projecte. La presentació de la documentació modificada s’ajustarà a allò que s’ha
previst per al tràmit LU1 Fase 1 inici del tràmit i LU1 Fase 2 previ a l’inici de les obres.

Observacions:
➢ Amb caràcter previ a l’inici de l’actuació, s’haurà de comunicar als serveis tècnics perquè es procedisca a

fixar un dia i una hora per a la tirada de cordes (art. 86, 87 i 88 PGOU vigent Alcoi):
• En cas de no presentar-se la propietat i el seu arquitecte en la data fixada perdran els seus drets i

caldrà una nova sol·licitud per a procedir a l’alineació llevat que, amb anterioritat, s’haguera sol·licitat i
concedit un ajornament per considerar justos els motius de la incompareixença.

• Les alineacions tenen un termini de validesa de sis mesos, comptats a partir de la data en què van ser
practicades. Transcorregut aquest termini sense haver començat la construcció, quedaran caducades.

• Qualsevol modificació del PGOU donarà lloc a què queden sense efecte les alineacions practicades
amb anterioritat a la seua aprovació, en les àrees afectades.

• La  sol·licitud  de  la  tirada  de  cordes  es  realitzarà  d’acord  amb  el  tràmit  TR5,  assenyalament
d’alineacions i rasants.

➢ 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 llicència i una còpia del projecte (art. 91 PGOU vigent d’Alcoi).

➔ FASE SEGÜENT: Fase 4, finalització de l’obra



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 213 LOTUP)

LU1 FASE 4
FINALITZACIÓ DE 
L’OBRA

Obres de construcció,  edificació i  implantació d’instal·lacions de nova  planta, ubicació de
cases prefabricades, caravanes,...(art. 213 a) i o)  LOTUP). 

Obres d’ampliació de qualsevol classe de construccions, edificis i instal·lacions existents (art.
213 b) LOTUP).

Obres de modificació o reforma que afecten l’estructura i que suposen ampliació o obra de
nova planta (art 213 c) LOTUP).

Intervenció sobre edificis i àmbits protegits o catalogats, qualsevol que siga el seu abast (art.
213 h) LOTUP).

Documentació tècnica:
1. Una vegada finalitzades les obres,  abans de la seua ocupació,  s’haurà d’aportar declaració responsable

d’ocupació, en cas de ser:
a) Obres d’edificació de nova construcció, excepte aquelles construccions d’escassa entitat constructiva i

senzillesa tècnica que a més no tinguen, de forma eventual o permanent, caràcter residencial ni públic
i es despleguen en una sola planta.

b) Obres  en  edificis  existents,  d’ampliació,  modificació,  reforma  o  rehabilitació,  que  alteren  la  seua
configuració arquitectònica entenent per tals 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. També aquelles 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 d’aquesta llei (art. 2.2 LOFCE). 

c) Obres que tinguen el caràcter d’intervenció total en edificacions catalogades o que disposen d’algun
tipus  de  protecció  de  caràcter  ambiental  o  historicoartístic,  regulada  a  través  de  norma  legal  o
document urbanístic i aquelles altres de caràcter parcial que afecten els elements o parts objecte de
protecció.

Per a això s’haurà de realitzar el tràmit DR3, declaració responsable per a l’ocupació de les edificacions.

2. En cas que l’edificació se situe en sòl no urbanitzable, una vegada finalitzades les obres, abans de la seua
ocupació, s’haurà de sol·licitar llicència d’ocupació, en els mateixos supòsits que l’apartat 1.

Per a això s’haurà de realitzar el tràmit LU10, llicència per a l’ocupació de les edificacions en sòl no urbanitzable

Observacions:
➢ En tot cas, una vegada acabada l’obra se n’haurà de comunicar a l’ajuntament la finalització per mitjà de la

plataforma electrònica.
➢ En cas que no se sol·licite l’ocupació de l’edificació una vegada finalitzades les obres, s’haurà d’aportar a

l’ajuntament el Certificat Final d’Obra visat pel col·legi corresponent.

➔ TRÀMIT SEGÜENT (en cas de requerir ocupar l’edificació): DR3, declaració responsable per a l’ocupació
de les edificacions o tràmit LU10, llicència per a l’ocupació de les edificacions en sòl no urbanitzable

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


