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LU11.1 Ocupació d’edificacions de nova planta en sòl no urbanitzable (art. 34.1 LOFQE).

LU11.2 Ocupació d’edificacions amb llicència d’ocupació en sòl no urbanitzable en cas que hagen
transcorregut 10 anys des de l’obtenció d’aquesta i  es produïsca una transmissió de la
propietat o quan siga necessari formalitzar un nou contracte de subministrament d’aigua,
gas o electricitat (art 34.2 LOFQE).

LU11.3 Ocupació d’edificacions existents en sòl no urbanitzable sense llicència d’ocupació  en cas
de  transmissió  de  la  propietat  o  quan  siga  necessari  formalitzar  un  nou contracte  de
subministrament d’aigua, gas o electricitat (art. 34.3 LOFQE).

LU11.4 Ocupació d’edificacions o part d’elles en sòl no urbanitzable, objecte de les obres previstes
en l’art. 2.2 b) i c) LOFQE (ampliació, modificació, reforma o rehabilitació per intervenció
total) (art. 33.4 LOFQE).

Objecte de la sol·licitud: 
• Supòsits inclosos en aquest tràmit: Ocupació d’edificis d’ús residencial en sòl no urbanitzable.
• Supòsits no inclosos en aquest tràmit: 

• No serà necessària l’obtenció de l’ocupació quan l’edificació vaja a ser destinada a un ús no residencial per al qual
siga  necessari  el  pertinent  instrument  d’intervenció  ambiental,  llicència  d’obertura  o  declaració  d’interés
comunitari.

Documentació tècnica: 
S’haurà d’aportar la següent documentació segons el cas concret:

a) LU11.1 i LU11.4 Ocupació d’edificacions de nova planta i ocupació d’edificacions o part d’elles, en sòl no urbanitzable,
objecte de les obres previstes en l’art. 2.2 b) i c) LOFQE (ampliació, modificació, reforma o rehabilitació per intervenció
total). 
• Certificat/s final d’obra expedit per la direcció facultativa visat pels col·legis corresponents, acreditatiu que les

obres  acabades  s’ajusten  a  la  llicència  urbanística  concedida,  així  com  que  l’edifici  s’ajusta  a  les  condicions
exigibles per a l’ús a què es destina d’acord amb els models que estableix el Decret 1/2015, de 9 de gener, del
Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Gestió de la Qualitat en Obres d’Edificació.

• Si s’escau, Certificat final de les obres d’urbanització que s’hagueren escomés simultàniament a l’edificació. 
• Acta de recepció de l’obra, amb indicació del pressupost final de l’execució material de l’obra, conforme a l’art. 6

de la Llei d’Ordenació de l’Edificació). 
• Si hi ha garatge, certificació del tècnic director de les instal·lacions en què s’acredite la conformitat d’aquestes

amb la llicència que l’empara, així com de l’eficàcia de les mesures correctores. 
• Fotografies en color de l’obra acabada, amb nitidesa i amplitud suficients on s’aprecien les façanes, la coberta i la

urbanització dels carrers que circumden la parcel·la. Aquestes fotografies seran, almenys, dos de cada un dels
aspectes indicats, preses des de posicions diferents.

• Documentació que acredite que els residus de construcció i demolició realment produïts en les seues obres han
sigut gestionats, si s’escau, en obra o entregats a una instal·lació de valoració o d’eliminació per al seu tractament
per gestor de residus autoritzat, en els termes arreplegats en el Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula
la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, i en particular, en l’estudi de gestió de residus de
l’obra o en les seues modificacions. 

• Certificats  acreditatius  de  l’aïllament  acústic  dels  elements  verticals  de  la  façana  i  mitgeres,  del  tancament
horitzontal i dels elements de separació amb sales que continguen fonts de soroll segons el Decret 266/2004, de 3
de  desembre,  del  Consell  de  la  Generalitat,  pel  qual  s’estableixen  normes  de  prevenció  i  correcció  de  les
edificacions, obres i serveis.

• En cas  d’existir  ascensors,  certificat  emés per l’empresa  instal·ladora d’ascensors  que acredite  que han sigut
instal·lats els ascensors previstos en el projecte tècnic per a la construcció de l’edifici i igualment que aquestos
estan en perfecte estat per a funcionar i butlletí de la instal·lació supervisat per la Conselleria d’Indústria.

• Sobre les instal·lacions d’accés a les Telecomunicacions, haurà d’aportar-se d’acord amb l’Ordre ITC/1644/2011,
que desenrotlla el Reglament RD 346/2011, d’11 de març, la documentació següent:
• Si hi ha direcció d’obra del projecte d’ICT:  Butlletí de la instal·lació i Certificat Final de l’Obra (Annex IV de

l’esmentada ordre)
• Si no hi ha direcció d’obra del projecte d’ICT:  Butlletí de la instal·lació.

• Document de registre de la Certificació d’Eficiència Energètica de l’edifici acabat.
• En el supòsit d’habitatges subjectes a algun règim de protecció pública, qualificació definitiva d’Habitatges de

Protecció Pública, concedida per la conselleria competent en matèria d’habitatge.



• Còpia simple de l’escriptura de declaració d’obra nova en construcció i, si s’escau, de divisió horitzontal, d’acord
amb la la llicència concedida.

• Certificació de les companyies i  entitats subministradores (aigua, electricitat,...), acreditativa d’haver pagat els
drets de les connexions generals i trobar-se els serveis en disposició de ser contractats.

• Documentació acreditativa de la declaració davant del Cadastre Immobiliari als efectes d’incorporació a aquest del
corresponent immoble. 

• Certificat descriptiu de les obres d’acord al model de col·laboració amb els notaris. 
• Còpia del llibre de l’edifici en suport digital i certificat que acredite que el llibre de l’edifici s’ha lliurat al promotor.

b) LU11.3 Ocupació d’edificacions existents sense llicència d’ocupació en sòl no urbanitzable: 
• Certificat expedit per facultatiu competent,   amb indicació expressa del número de col·legiat, acreditatiu que

l’edifici, o si s’escau, la finca independent d’aquest per a la qual se sol·licita l’ocupació s’ajusta a les condicions
exigibles per a l’ús a què es destina.

A més, per als edificis d’ús residencial als quals resulta d’aplicació, en l’apartat d’habitatge de nova planta, el
Decret 85/1989, de 12 de juny,  del  Consell  de la Generalitat Valenciana,  pel  qual  s’aproven les Normes
d’Habitabilitat i Disseny d’Habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i als que siga aplicable el Decret
151/2009, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en
edificis d’habitatge i allotjament, el certificat contindrà:

-Plànol a escala acotat amb superfícies de les estàncies existents i figures mínimes inscriptibles.
-Taula comparativa dels paràmetres exigibles per la norma aplicable i els existents en la realitat.

• Fotografies en color de l’edifici i l’habitatge, amb nitidesa i amplitud suficients, en les  quals s’aprecien les façanes
i les estàncies interiors de l’habitatge.

c) LU11.4 Ocupació  d’edificacions  existents amb  llicència  d’ocupació  en  sòl  no  urbanitzable  en  cas  que  hagen
transcorregut 10 anys des de l’obtenció d’aquest:
• Certificat expedit per facultatiu competent,  amb indicació expressa del número de col·legiat,  acreditatiu que

l’edifici, o si s’escau, la finca independent d’aquest per a la qual se sol·licita l’ocupació s’ajusta a les condicions
exigibles per a l’ús a què es destina.

A més, per als edificis d’ús residencial als quals resulta d’aplicació, en l’apartat d’habitatge de nova planta, el
Decret 85/1989, de 12 de juny,  del  Consell  de la Generalitat Valenciana,  pel  qual  s’aproven les Normes
d’Habitabilitat i Disseny d’Habitatges en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i als que siga aplicable el Decret
151/2009, de 2 d’octubre, del Consell, pel qual s’aproven les exigències bàsiques de disseny i qualitat en
edificis d’habitatge i allotjament, el certificat contindrà:

-Plànol a escala acotat amb superfícies de les estàncies existents i figures mínimes inscriptibles.
-Taula comparativa dels paràmetres exigibles per la norma aplicable i els existents en la realitat.

• Fotografies en color de l’edifici i l’habitatge, amb nitidesa i amplitud suficients, en les  quals s’aprecien les façanes
i les estàncies interiors de l’habitatge.

Observacions:
➢ 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.
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