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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU2 FASE 1
INICI DEL 
TRÀMIT

Demolició de construccions i edificacions (art. 213 e) LOTUP)

Objecte de les obres: 
➢ Concessió de llicència demolició de qualsevol tipus de construccions de qualsevol tipus d’ús (excepte les

edificacions  catalogades  que  s’autoritzaran  en  determinats  supòsits  taxats  (art.  217  LOTUP,  amb  la
tramitació d’una llicència d’intervenció, tràmit LU1).

Documentació tècnica: 
➢ Projecte Tècnic, visat pel Col·legi Oficial corresponent.  El contingut mínim serà:

• Memòria
a) Memòria justificativa de la demolició, amb indicació del termini de començament de les obres des

de l’atorgament de la llicència i expressió de la duració prevista de les obres. 
b) Descripció de la construcció objecte de demolició, que incloga fotografies en color de tot l’edifici o

instal·lació, i dels elements més característics.
c) Descripció de les mesures adoptades en l’edifici que s’ha de demolir per a garantir la seguretat

dels edificis contigus durant l’execució de la demolició o una vegada efectuada aquesta. D’acord
amb l’art. 11 de l’Homologació de tota  l’àrea del Nucli Antic, les parets mitgeres i contigües que
queden al descobert, encara que siga provisionalment, s’arrebossaran o cobriran amb materials
que harmonitzen amb els de la façana i amb l’aspecte general de la població.

d) Descripció i condicions del tancament de la parcel·la una vegada efectuada la demolició d’acord
amb l’article 130.1 del PGOU vigent d’Alcoi.

• Plànols. 
a) Plànol  de  situació  a  escala  1:2.000  indicant  la  referència  cadastral,  prenent  com  a  base  el

Planejament, on s’assenyalarà la construcció objecte de demolició.
b) Plànol d’emplaçament a escala adequada, acotat.
c) Plànols acotats de la planta, seccions i alçats a escala mínima 1:100. Els plànols reflectiran les

instal·lacions existents i la seua ubicació posterior a la demolició si escau.
d) Plànols esquemàtics del funcionament de l’estructura.

• Mesuraments i pressupost
a) 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  la
seguretat i salut i la gestió de residus). 

a) Resum per capítols, amb expressió del valor final d’execució i contracta (amb IVA inclòs).
• Plecs de condicions

➢ Documentació que acredite el compliment del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la
producció i gestió dels residus de construcció i demolició.

➢ Estudi de Seguretat i Salut Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons RD 1627/1997.

Observacions:
➢ En cas  de ser  una edificació  catalogada o que es  trobe en el  conjunt historicoartístic la  tramitació  es

realitzarà per mitjà d’una llicència d’intervenció, tràmit LU1, i haurà d’aportar-se l’autorització en matèria
de patrimoni d’acord amb l’art. 35 de la Llei 4/98, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni
Cultural Valencià.

➢ 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  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).

➢ Abans  de  l’inici  de  la  demolició  s’haurà  de  comunicar  l’empresari  constructor  que  va  a  executar  la
demolició i la seua Declaració Censal.

➢ Abans  de  l’inici  de  la  demolició  s’haurà  de  comunicar  la  direcció  facultativa  de  l’obra  per  mitjà  del
document d’acceptació.

➢ 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.

➢ En cas  de demolicions parcials,  aquestes  s’inclouran en el  projecte  d’obres,  la  tramitació  es  realitzarà
conforme al tràmit DR2 o LU1, segons siga procedent.

➢ 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.

➔ FASE SEGÜENT: Fase 2, execució de l'obra



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU2 FASE 2
EXECUCIÓ DE 
L’OBRA

Demolició de construccions i edificacions (art. 213 e) LOTUP)

Observacions: 
➢ D’acord amb el PGOU vigent d’Alcoi, els serveis tècnics municipals podran efectuar inspeccions en l’obra en

qualsevol moment.
➢ 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

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

LU2 FASE 3
FINALITZACIÓ DE 
L’OBRA

Demolició de construccions i edificacions (art. 213 e) LOTUP)

Documentació tècnica: 
1. Una vegada finalitzades les obres, s’haurà d’aportar el Certificat Final d’Obra visat pel col·legi corresponent i

comunicar la finalització d’aquestes.

Observacions:

➔ TRÀMIT FINALITZAT


