
TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU8 FASES DEL 
TRÀMIT

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art.  213 r)
LOTUP).

L’alçament de murs de fàbrica i el tancament (art. 213 l) LOTUP).

Els desmunts, les esplanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen
de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres, excepte quan es tracte d’obres auxiliars o constitutives
d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i l’administració
verifique, en un mateix procediment, el  compliment de la normativa urbanística, a més de les
condicions ambientals exigibles (art. 213 j) LOTUP).

L’acumulació  d’abocaments  i  el  depòsit  de  materials  aliens  a  les  característiques  pròpies  del
paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl (art. 213 m) LOTUP).

L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).

La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o
privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori (art.
213 p) LOTUP).

Les tales i abatiment d'arbres que constituïsquen massa arbòria, espai boscós, arbreda o parc, a
excepció de les autoritzades en el medi rural pels òrgans competents en matèria agrària o forestal.
(art. 213 q) LOTUP).

              FASE 1 INICI DEL TRÀMIT

              FASE 2 PRÈVIA A L’INICI DE L’OBRA

              FASE 3 EXECUCIÓ DE L’OBRA

              FASE 4 FINALITZACIÓ DE L’OBRA



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU8 FASE 1
INICI DEL
TRÀMIT

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art. 213 r)
LOTUP).

L’alçament de murs de fàbrica i el tancament (art. 213 l) LOTUP).

Els desmunts, les esplanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen
de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

L’extracció  d’àrids  i  l’explotació  de  pedreres,  excepte  quan  es  tracte  d’obres  auxiliars  o
constitutives d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i
l’administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a
més de les condicions ambientals exigibles (art. 213 j) LOTUP).

L’acumulació  d’abocaments  i  el  depòsit  de  materials  aliens  a  les  característiques  pròpies  del
paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl (art. 213 m) LOTUP).

L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).

La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o
privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori (art.
213 p) LOTUP).

Objecte de la sol·licitud: 

Documentació tècnica: 
 Amb caràcter general totes les sol·licituds hauran d’aportar la documentació següent:

➢ Projecte tècnic en què s’identifique i descriga, de forma escrita i gràfica, l’actuació que es pretén executar i el seu
objecte i finalitat, amb justificació del compliment de tota la normativa d’aplicació.

➢ Plànol d’alineacions oficials, si escau.
➢ Fotografies que descriguen completament la situació existent.
➢ Estudi de gestió de residus, d’acord amb el Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i

gestió dels residus de construcció i demolició, si escau.
➢ Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, segons RD 1627/1997, si escau.

 Amb caràcter particular en les següents actuacions s’aportarà a més:
➢ En cas de les obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de la condició de solar:

• El Projecte tècnic inclourà (art. 175 LOTUP): 
➢ Memòria descriptiva de les característiques de les obres.
➢ Plànols  d’informació  i  de  situació  en  relació  amb  el  conjunt  urbà.  Inclouran  la  planta  viària  del

planejament que s’executa i de l’entorn immediat.
➢ Plànols de projecte i de detall.
➢ Plec de condicions tècniques, generals i particulars.
➢ Mesuraments.
➢ Quadres de preus unitaris i descompostos.
➢ Pressupost general i resum de pressupost.
➢ Estudis  específics  (trànsit,  inundabilitat,  contaminació,  reutilització d’aigües,  i  altres  que puguen ser

necessaris o exigits per la legislació sectorial aplicable).
➢ Quan  siga  necessària  la  cessió  de  sòl  destinat  a  viari  públic  es  presentarà  Escriptura  Pública  que

formalitze la cessió lliure i gratuïta a l’Ajuntament.
➢ En cas de l’alçament de murs de fàbrica i tancament:

• La documentació inclourà: 
➢ La descripció detallada de les obres.
➢ Plànol de situació i emplaçament de l’actuació.
➢ Plànols d’alineacions oficials.
➢ Plànols de detalls, si escau.
➢ Pressupost.



➢ En cas de tales i abatiment d’arbres que constituïsquen massa arbòria :
• La documentació inclourà:

➢ Breu  memòria  que  continga  l’inventari  dels  elements  vegetals  de  què  se  sol·licita  la  tala,  amb
quantificació  d’unitats  i  definició  de  grandàries  i  espècies,  així  com  justificació  dels  motius  de  la
necessitat de tala o arrancada d’aquestos.  D’acord amb l’art. 241 del PGOU vigent d’Alcoi, podrà exigir-
se la replantació de tantes unitats d’envergadura estimable com vagen a ser eliminades, amb espècies i
ports adequats, o una distinta ubicació de l’edifici si això és possible i la importància de l’element vegetal
ho justifica.

➢ Pressupost de l’actuació,  (comprensiva de poda,  tala,  trasplantament,  retirada de restes  i  reposició
d’exemplars, si escau).

➢ Plànol de parcel·la en què es reflectisca la vegetació existent, indicant els exemplars vegetals de què se
sol·licita la tala.

➢ Document explicatiu de les mesures compensatòries mediambientals que es realitzaran en la ubicació
on es faça la tala d’arbratge.

➢ Fotografies que descriguen completament la situació existent. 

Observacions:
➢ En  cas  d’estar  l’obra  vinculada  a  una  activitat,  s’haurà  d’obtindre  primerament  l’informe  urbanístic

municipal  acreditatiu  de  la  compatibilitat  amb  el  planejament  urbanístic.  En  relació  amb  l’ordre  de
tramitació de l’expedient d’activitat i el d’obres caldrà ajustar-se al que disposa el següent document guia
ordre de tramitació activitats i obres. 

➢ En cas de ser necessàries autoritzacions o permisos d’altres organismes (Carreteres, CHX, Patrimoni,...),
s’hauran d’acompanyar a la sol·licitud. L’Ajuntament no atorgarà llicències ni dictarà actes equivalents, que
habiliten actuacions d’edificació i ús del sòl relatives a immobles declarats d’interés cultural, o als seus
entorns, sense que l’interessat haja acreditat, prèviament, l’obtenció de l’autorització de la conselleria.

➢ En cas de ser necessària la utilització d’una grua per a l’obra, la petició de llicència per a la instal·lació i ús
de  la  grua  s’efectuarà  conjuntament  amb  la  sol·licitud  d’aquest  llicència  (la  documentació  que  s’ha
d’aportar serà la indicada en el tràmit LU5, obres i usos de caràcter provisional).

➢ En  cas  de  ser  necessària  la  utilització  de  bastimentada,  tanca  o  un  altre  element  en  via  pública
(mercaderies,  materials  de construcció,  runes,...),  la  petició de llicència per a la instal·lació s’efectuarà
conjuntament amb la sol·licitud d’aquesta llicència (la documentació que s’ha d’aportar serà la indicada en
el tràmit LU5, obres i usos de caràcter provisional).

➢ Si la documentació tècnica no és de visat obligatori d’acord amb el Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost,
sobre  visat  col·legial  obligatori,  s’aportarà  una declaració  responsable  del  tècnic  redactor  i  la  direcció
facultativa d’acord amb el model DR4.

➢ Abans de l’inici de les obres es comunicarà a l’ajuntament la direcció facultativa de l’obra per mitjà del
document d’acceptació.

➢ 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.

➔ FASE SEGÜENT: Fase 2, prèvia a l'inici de l'obra



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU8 FASE 2
PRÈVIA A L’INICI 
DE LES OBRES

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art. 213 r)
LOTUP).

L’alçament de murs de fàbrica i el tancament (art. 213 l) LOTUP).

Els desmunts, les esplanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen
de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

L’extracció  d’àrids  i  l’explotació  de  pedreres,  excepte  quan  es  tracte  d’obres  auxiliars  o
constitutives d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i
l’administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a
més de les condicions ambientals exigibles (art. 213 j) LOTUP).

L’acumulació  d’abocaments  i  el  depòsit  de  materials  aliens  a  les  característiques  pròpies  del
paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl (art. 213 m) LOTUP).

L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).

La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o
privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori (art.
213 p) LOTUP).

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art. 213 r)
LOTUP).

Observacions:
➢ S’haurà de comunicar als serveis municipals, amb una antelació mínima de 15 dies, la data d’inici de les

obres i el seu termini d’execució previst. La comunicació s’efectuarà per mitjà de la plataforma electrònica.

➔ FASE SEGÜENT: Fase 3, execució de l’obra



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU8 FASE 3
EXECUCIÓ DE 
LES OBRES

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art.  213 r)
LOTUP).

L’alçament de murs de fàbrica i el tancament (art. 213 l) LOTUP).

Els desmunts, les esplanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen
de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

L’extracció d’àrids i l’explotació de pedreres, excepte quan es tracte d’obres auxiliars o constitutives
d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i l’administració
verifique,  en un mateix procediment, el  compliment de la normativa urbanística, a  més de les
condicions ambientals exigibles (art. 213 j) LOTUP).

L’acumulació  d’abocaments  i  el  depòsit  de  materials  aliens  a  les  característiques  pròpies  del
paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl (art. 213 m) LOTUP).

L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).

La construcció de preses, basses, obres de defensa i  correcció de llits  públics,  vies públiques o
privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori (art.
213 p) LOTUP).

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art.  213 r)
LOTUP).

Documentació tècnica:
a) En cas de modificació de la llicència concedida, s’haurà de presentar, prèviament a l’inici de les obres

objecte de modificació, la modificació de la documentació tècnica o projecte plasmant-se en un REFÓS. No
s’admetran rectificacions plasmades en documents parcials de la documentació tècnica o del projecte. La
presentació de la documentació modificada s’ajustarà a allò que s’ha previst per al tràmit LU8 Fase 1 inici
del tràmit.

Observacions:
➢ En cas de ser necessari, amb caràcter previ a l’inici de l’actuació, s’haurà de comunicar als serveis tècnics

perquè es procedisca a fixar un dia i una hora per a la tirada de cordes (art. 86, 87 i 88 PGOU vigent Alcoi):
• En cas de no presentar-se la propietat i el seu arquitecte en la data fixada perdran els seus drets i

caldrà una nova sol·licitud per a procedir a l’alineació llevat que, amb anterioritat, s’haguera sol·licitat
i concedit un ajornament per considerar justos els motius de la incompareixença.

• Les alineacions tenen un termini de validesa de sis mesos, comptats a partir de la data en què van ser
practicades. Transcorregut aquest termini sense haver començat la construcció, quedaran caducades.

• Qualsevol modificació del PGOU donarà lloc a què queden sense efecte les alineacions practicades
amb anterioritat a la seua aprovació, en les àrees afectades.

➢ 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 llicència urbanística i una còpia de la documentació tècnica o projecte (art. 91 PGOU vigent
d’Alcoi).

➔ FASE SEGÜENT: Fase 4, finalització de l’obra



DOCUMENTACIÓ TÈCNICA TRAMITACIONS URBANÍSTIQUES

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

LU8 FASE 4
FINALITZACIÓ DE 
LES OBRES

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art. 213 r)
LOTUP).

L’alçament de murs de fàbrica i el tancament (art. 213 l) LOTUP).

Els desmunts, les esplanacions, els abancalaments i aquells moviments de terra que excedisquen
de la pràctica ordinària de labors agrícoles (art. 213 i) LOTUP).

L’extracció  d’àrids  i  l’explotació  de  pedreres,  excepte  quan  es  tracte  d’obres  auxiliars  o
constitutives d’una instal·lació subjecta a autorització ambiental integrada o llicència ambiental i
l’administració verifique, en un mateix procediment, el compliment de la normativa urbanística, a
més de les condicions ambientals exigibles (art. 213 j) LOTUP).

L’acumulació  d’abocaments  i  el  depòsit  de  materials  aliens  a  les  característiques  pròpies  del
paisatge natural (art. 213 k) LOTUP).

L’execució d’obres i instal·lacions que afecten el subsòl (art. 213 m) LOTUP).

L’obertura de camins, així com la seua modificació o pavimentació (art. 213 n) LOTUP).

La construcció de preses, basses, obres de defensa i correcció de llits públics, vies públiques o
privades i, en general, qualsevol tipus d’obres o usos que afecten la configuració del territori (art.
213 p) LOTUP).

L’execució d’obres d’urbanització per a dotar la parcel·la de les condicions de solar (art. 213 r)
LOTUP).

Documentació tècnica:
a) Una  vegada  finalitzades  les  obres,  s’haurà  d’aportar  el  Certificat  Final  d’Obra  visat  pel  col·legi

corresponent, si escau.

Observacions:
➢ En tot cas, una vegada acabada l’obra se n’haurà de comunicar a l'ajuntament la finalització per mitjà de la

plataforma electrònica indicant el número d’expedient.

➔ TRÀMIT FINALITZAT

mailto:xxxx@alcoi.org

