
DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

01 ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIA URBANÍSTICA (art. 235 LOTUP)

LU10 FASE 1
INICI DEL TRÀMIT

Legalització d’obres construïdes o en construcció (art. 235 LOTUP)

Objecte de la sol·licitud: 
➢ Legalització d’obres construïdes o en construcció.

Documentació tècnica: 
a) Documentació visada amb el contingut següent:

I. Memòria
1. Memòria descriptiva. Descriptiva i justificativa, que continga la informació següent:

1.1 Agents
- Promotor i redactor de la documentació.

1.2 Informació prèvia
-Antecedents i condicionants de partida, dades de l’emplaçament, entorn físic, normativa
urbanística, altres normatives, si escau.
-Dades de l’edifici. Informes realitzats (ITE, IAE,…).

1.3 Descripció de l’edifici
-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.

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.

2.2 Sistema estructural (fonaments, estructura portant i estructura horitzontal)
-Descripció del sistema estructural existent.

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
3.2 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  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
4.2 Habitabilitat (DQ-09). La justificació serà tant gràfica com escrita.
4.3 RITE
4.4 REBT
4.5 Altres...

5. Annexos a la memòria 
La documentació contindrà tants annexos com siguen necessaris per a la definició i justificació de
les obres.
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 s’escau.
Protecció contra l’incendi
Instal·lacions de l’edifici
Informació geotècnica, si escau.

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.
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
-Pendent, 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.

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. 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.
-Resum per capítols, amb expressió del valor final d’execució i contracta (amb IVA inclòs).

a) Si  s’escau,  documents  complementaris  per  a  la  legalització de les  instal·lacions:  d’infraestructura comuna de
telecomunicacions, de la instal·lació de subministrament d’aigua, de la instal·lació de climatització,…

b) certificat acreditatiu de les condicions de:



• Seguretat estructural
• Habitabilitat i salubritat
• Legalitat urbanística de la construcció realitzada fins al moment, que puguen determinar la seua habitabilitat

o la continuació d’obres fins a la seua total terminació.

Observacions:
➢ 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.

➢ 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,…).

➢ 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.

➔ TRÀMIT SEGÜENT: DR3, declaració responsable per a l’ocupació de  les edificacions,  LU10, llicència
d’ocupació en sòl no urbanitzable.


