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PROCEDIMENTS URBANÍSTICS:  

 

 
Actuació o tipus d'obra:  

 

 
Formularis: 

Informació urbanística escrita  19.   Sol·licitud formulari.  
 

Cèdula garantia urbanística  20-21.   Sol·licitud formulari.  
 

Informe o certificat  compatibilitat urbanística  per a exercici d'activitat  22.   Sol·licitud formulari.  

 
 
 
 

1º o posteriors actes d'ocupació  
 
 

 
26.   Declaració responsable 1ª ocupació:  

construccions de nova planta, obres d'ampliació,   
reforma o rehabilitació. 

27.   Declaració responsable 1ª ocupació: 
construccions existents.  

28-29.   Declaració responsable 2ª ocupació: 
vivendes i locals amb i sense ús.  

 

 
Obres:  

esteses elèctriques, telefònics, antenes, reparació de  
conduccions en el subsòl (en parcel·les privades del sòl urbà).  

  

 
a)  
b) 30.   Declaració responsable per a obra.  
c)          I sol·licitud llicencia ocupació via pública,  si ho precisa.  
 
 

Obres en via pública:  
  obres o reparacions d'esteses elèctriques, telefònics, conduccions  

 
30-33.   Sol·licitud llicencia per a obra.  
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en subsòl, tastos per a posteriors esteses, rebaixe de vorades  de 
voreres . 

 

a)               i Sol·licitud llicencia ocupació via pública.  

 
Obres amb projecte:  

de modificació o reforma que afecten a l'estructura,  a l'aspecte  
exterior o interior (no són obres de nova planta, ampliació o que 
requerisquen bastides en via pública)  

  

 
a) 31.   Declaració responsable, o sol·licitud llicencia per a obra  (si 
precisa bastida en via pública).  
b)          I sol·licitud llicencia ocupació via pública,  si ho precisa.  

 
 
 
 
Obres amb pressupost o memòria tècnica:   

de mera reforma o manteniment   
(no suposen alteració estructural de l'edifici,  
ni afecten a elements catalogats)  

32.     
1. Declaració responsable, o sol·licitud llicencia per a obra  (si precisa 
bastida en via pública)  

-Amb memòria tècnica:  per a obres de condicionament interior que 
modifiquen les condicions d'habitabilitat de l'edifici o de part 
d'aquest (substitució o ampliació d'instal·lacions o redistribució del 
seu espai interior, mantenint les seues característiques 
morfològiques).  
Obres puntuals en l'exterior de l'edifici, conservant la seua 
volumetria o morfologia, sense que minve les condicions 
d'habitabilitat o seguretat de l'edifici o les seues instal·lacions.    
-Amb pressupost:  per a resta d'obres.  
 

2. I sol·licitud llicencia d'ocupació via pública,  si ho precisa.  

 
Obres amb projecte:  

nova planta, ampliació o demolició.  

 
41.1.   Sol·licitud  llicencia per a obra.  
41.2.   Obtinguda la llicència,  comunicació prèvia a l'inici de l'obra.  
            I sol·licitud  llicència d'ocupació via pública, , si ho precisa.  
 



 

 

 

Sant Joan d’Alacant - CP 03550 -  Casa Consistorial: Plaça d’Espanya, 1  Telèfon 965 65 32 45  Oficines Generals: Plaça de l’Església, 2.  Telèfon 966013100. CIF P-0311900-E.  

 

 
 
Canvi d'ús  

de construccions o edificacions  

 
 
42.    Sol·licitud llicencia.  
 

 
Usos i obres provisionals  

 
43.    Sol·licitud llicencia per a usos i obres provisionals.  
           I sol·licitud llicencia d'ocupació via pública, si ho precisa.  
 

Obres en sòl no urbanitzable  37.   Sol·licitud llicencia d'obra.  
                I sol·licitud llicencia d'ocupació via pública, si ho precisa.  

 
 
Instal·lació  de bastides ,  grues o montacargas  en via pública 

 
a) 32.   Si no ha sol·licitat llicència per a la instal·lació amb l'obra, 
deurà  
b)        emplenar el   formulari 32   i acompanyar  la documentació que 
en 
c)         el mateix s'indica.  
d)          I Sol·licitud  llicencia d'ocupació  de via pública. 
 

 
Obres parcel·lació  o divisió de terrenys o finques  
 

 
45.   Sol·licitud llicencia o declaració innecessarietat llicencia.  
 

 
Tala d'arbres  
  

 
46.    Sol·licitud  Informe ambiental. 
46.    i/o sol·licitud Llicencia para tala.  
  

 
Obres d'urbanització  

 
47.   Sol·licitud llicència per a l'obra.  
47.   Obtinguda la llicència,   comunicació prèvia a l'inici de l'obra . 
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        Sol·licitud llicencia d'ocupació  de via pública, si escau.  
 

 
Obres en edificis o   béns catalogats  

 
48.   Sol·licitud de llicència obres d'intervenció.  
         Si escau, sol·licitud  llicencia d'ocupació via pública. 
 

esmuntes, excavacions, abancalaments, moviments de terra (no agrícoles).  
 
Obertura de camins, modificació o pavimentació de camins. 
Instal·lació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via 
pública.  
 
Alçament de murs de fàbrica i tancaments. 
 
Depuradores biològiques.  
 
Sondejos i posterior execució de pous de captació d'aigües subterrànies.  

 
 
49.   Sol·licitud llicència obres altres actuacions urbanístiques estables.  
         Sol·licitud llicencia d'ocupació via pública, si escau.  


