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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU4 FASE ÚNICA
TRÀMIT ÚNIC

Divisió de finques i parcel·les, certificat d’innecessarietat (art 213 f) i 228.1 LOTUP).

Objecte de la sol·licitud: 
• Qualsevol segregació, divisió o fragmentació d’una parcel·la (parcel·lació) o d’una finca (divisió horitzontal) quan done

lloc a dos o més de diferents.
• Certificat d’innecessarietat en els supòsits següents:

a) La divisió o segregació siga conseqüència d’una reparcel·lació, expropiació, programes d’actuació, declaracions
d’interés  comunitari,  obres  o  serveis  públics  o  cessió,  ja  siga  forçosa  o  voluntària,  gratuïta  o  onerosa,  a
l'Administració perquè destine el terreny resultant de la divisió a l’ús o servei públic a què es trobe afecte.

b) La divisió o segregació haja sigut autoritzada expressament pel municipi amb motiu de l’atorgament d’una altra
llicència urbanística.

Documentació tècnica: 
➢ En cas de divisió de terrenys, projecte tècnic amb el contingut següent:

• Memòria descriptiva i justificativa de la parcel·lació proposada, amb indicació, si escau, del supòsit previst per la
legislació vigent pel qual es justifique la innecessarietat de llicència de parcel·lació, en la qual apareixeran com a
mínim els apartats següents:

• Descripció literària de les finques inicials i resultants de la parcel·lació proposada (inclòs el viari, si existira per a
cedir), les superfícies registrals, cadastrals i resultants d’un recent mesurament, diferències de superfície trobades
així com descripció detallada dels seus límits incorporant les coordenades UTM-ETRS89 -Fus 30 del perímetre per
a  cadascuna  de  les  finques  i  les  edificacions  donat  cas  que  n’hi  hagueren,  usos  atribuïts,  justificació  del
compliment de la normativa urbanística i sectorial d’aplicació. En cas que existisca alguna edificació o un altre
element s’aportarà descripció d’aquesta (indicant la superfície que ocupen les edificacions existents i la superfície
construïda en metres quadrats de sostre) amb justificació del compliment de les determinacions urbanístiques
respecte de les finques resultants de la parcel·lació.  
1) Annex topogràfic amb especial referència a:

• Metodologia i instrumentació emprada, precisió aconseguida, sistema de referència geodèsic i sistema
cartogràfic de representació de l’alçament topogràfic.

• Llista de coordenades de l’alçament topogràfic realitzat.
• Anàlisi  dels  desplaçaments  i  girs  existents  entre  la  representació  gràfica  resultant  i  la  cartografia

cadastral.
• Plànols

1) Plànol d’emplaçament de les finques inicials, a escala 1:2000 (1:5000 per a sòl no urbanitzable) i referit al
planejament vigent.

2) Plànol topogràfic de la zona de l'àmbit de la parcel·lació, en el sistema geodèsic ETRS89 -fus 30, projecció
UTM en què, a més de tots els elements representables a l’escala de l’alçament (escala 1:500 per a sòl urbà i
1:1000 per  a  sòl  no  urbanitzable)  de  la  zona  d’estudi,  s’haurà de representar  les  zones confrontants  a
aquesta, que permeten realitzar les comprovacions oportunes de les alineacions grafiades. Aquest plànol
serà el que servisca de suport per a la realització dels següents.

3) Representació gràfica de la finca inicial superposat al plànol Cadastral (escala 1:500 per a sòl urbà i 1:1000
per a sòl no urbanitzable), on s’observen els desplaçaments i girs existents entre la realitat física del recent
mesurament i la cartografia cadastral.

4) Representació gràfica de la finca inicial (escala 1:500 per a sòl urbà i 1:1000 per a sòl no urbanitzable), per
mitjà  de  l’expressió  de  les  coordenades  corresponents  a  cada  un  dels  seus  vèrtexs,  en  cas  d’existir
edificacions també hauran d’incloure’s en els plànols amb expressió de les seues coordenades, superposant
l’esmentat plànol  al  de Qualificació Global  del  Sòl,  especificant si  hi  haguera més d’una classe de sòl  la
superfície de les diferents qualificacions.

5) Representació gràfica de les finques resultants acotada (escala 1:500 per a sòl urbà i 1:1000 per a sòl no
urbanitzable),  per mitjà de l’expressió de les coordenades corresponents a cada un dels seus vèrtexs.  El
plànol  incorporarà la justificació de la  normativa urbanística aplicable  (parcel·la mínima,  façana mínima,
figures, separacions a límits,…).

• Fotografies actuals de la parcel·la que s’ha de segregar.
• Títol  de  propietat:  certificació  registral,  nota  simple,  escriptura  o  un  altre  document,  per  aquest  ordre  de

preferència.
• Certificació cadastral descriptiva i gràfica actualitzada de les parcel·les cadastrals afectades per la parcel·lació.

➢ Quan se sol·licite un certificat d’innecessarietat de parcel·lació, per incórrer en algun dels supòsits legals establerts a
aquest efecte, es presentarà la documentació necessària per a justificar la causa d’innecessarietat.

➢ En cas de divisió horitzontal, s’haurà d’aportar documentació gràfica i escrita suficient per a justificar que cada una de
les unitats resultants reuneix les característiques exigides per la legislació aplicable i l’ordenació territorial i urbanística.
Quan s’hagen de realitzar obres la divisió horitzontal es tramitarà amb 



Observacions:
➢ Quan es tracte de finques rústiques caldrà ajustar-se al que disposa l’art. 230 de la LOTUP, i a la normativa

agrària o forestal, o de semblant naturalesa, que se li aplique. 
➢ 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.

➢ D’acord amb l’article 71 del PGOU vigent d’Alcoi, els documents aniran firmats pel o pels propietaris dels
terrenys.

➔ TRÀMIT FINALITZAT


