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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU6 FASE 1
TRÀMIT ÚNIC

Instal·lacions publicitàries (cartells i tanques visibles des de la via pública) (art . 213 s)
LOTUP).

Objecte de la sol·licitud: 
➢ Supòsits inclosos:

• Instal·lació de cartells, tanques i estructures publicitàries visibles des de la via pública, d’implantació
estàtica, susceptibles de contenir qualsevol tipus de propaganda, sempre que siguen independents
d’un establiment, i per tant, no tinguen la condició de rètols.

• Instal·lació de qualsevol tipus de rètols i publicitat en façanes d’edificis que es troben en l’entorn de
Béns d’Interés Cultural (BIC) o de Béns de Rellevància Local (BRL), o es troben en un Conjunt Històric
declarat Bé d’Interés Cultural, o en un Nucli Històric Tradicional declarat Bé de Rellevància Local.

➢ Supòsits exclosos:
• La resta d’instal·lacions publicitàries es tramitaran per declaració responsable i la documentació que

cal  presentar  és  la  que  s’indica  en  tràmit DR5  Instal·lacions  publicitàries  subjectes  a  declaració
responsable.

Documentació tècnica: 
➢ Amb caràcter general, s’haurà de presentar:

• Memòria descriptiva de la instal·lació que pretén realitzar-se, on s’indique la qualificació de la parcel·la o zona
d’emplaçament, la situació del rètol respecte de l’edificació, les dimensions d’aquest, el sistema de muntatge, i la
justificació del compliment del PGOU vigent d’Alcoi (arts. 231 a 240).

• Plànol  de situació on s’assenyale la ubicació exacta de l’activitat publicitària,  en el plànol referit  al  vigent Pla
General d’Ordenació Urbana (escala del plànol 1:1.000).

• Plànols de planta, secció i  alçat acotats,  que definisquen correctament l’anunci i  la seua situació respecte de
l’edifici en què s’ubique, o de la parcel·la en què s’instal·len.

• Fotografia de l’emplaçament, que permeta la seua perfecta identificació.

➢ Quan es tracte d’instal·lacions de cartells, tanques i estructures publicitàries  de superfície igual o menor de 5 m2, o
d’instal·lacions integrals, s’haurà de presentar:
• Memòria  descriptiva  firmada  per  tècnic  competent  de  la  instal·lació  que  pretén  realitzar-se,  on  s’indique  la

qualificació de la parcel·la o zona d’emplaçament, la situació del rètol respecte de l’edificació, les dimensions
d’aquest, el sistema de muntatge, la distància a carreteres estatals i a les Xarxes Bàsica i Local de la Comunitat
Valenciana, i la justificació del compliment del PGOU vigent d’Alcoi (arts. 231 a 240).

• Plànol  de situació on s'assenyale la ubicació exacta de l’activitat publicitària,  en el plànol  referit  al  vigent Pla
General d’Ordenació Urbana (escala del plànol 1:1.000).

• Plànols de planta, secció i  alçat acotats,  que definisquen correctament l’anunci i  la seua situació respecte de
l’edifici en què s’ubique, o de la parcel·la en què s’instal·len.

• Fotografia de l’emplaçament, que permeta la seua perfecta identificació.

➢ Quan  es  tracte  d’instal·lacions  de  cartells,  tanques  i  estructures  publicitàries  de  superfície  major  de  5  m2,  o
d’instal·lacions integrals, s’haurà de presentar:
• Projecte tècnic subscrit per Tècnic competent, on s’indique la qualificació de la parcel·la o zona d’emplaçament, la

situació de la tanca respecte de la parcel·la, les dimensions d’aquesta, les reculades, el sistema de muntatge, la
distància a carreteres estatals i a les Xarxes Bàsica i Local de la Comunitat Valenciana, i justificació tècnica de
l’element estructural tenint en compte l’acció del vent, i la justificació del compliment del PGOU vigent d’Alcoi
(arts. 231 a 240).

• Pressupost d’execució material del total de la instal·lació.
• Plànol  de situació on s'assenyale la ubicació exacta de l’activitat publicitària,  en el plànol  referit  al  vigent Pla

General d’Ordenació Urbana (escala del plànol 1:1.000).
• Plànols de planta, secció i  alçat acotats,  que definisquen correctament l’anunci i  la seua situació respecte de

l’edifici en què s’ubique, o de la parcel·la en què s'instal·len.
• Fotografia de l’emplaçament, que permeta la seua perfecta identificació.

Observacions:
➢

➔ TRÀMIT FINALITZAT


