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sempre que ho sol·liciti de forma justificada abans del seu exhauriment. Aquests 
terminis es redueixen a la meitat en el cas de les obres i actuacions de caràcter 
menor. 
 
5. Les llicències es tramiten d’acord amb allò que disposa el Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i 
d’acord amb les normes específiques que disposi l’Ajuntament. 
 
6. Les condicions de caducitat i pròrroga de les llicències es concreten en l’article 
189 del TRLU. 
 
 
SECCIÓ SEGONA. CONDICIONAMENTS DE LES LLICÈNCIES PEL RÈGIM DEL 
SÒL 
 
Article 47. Llicències d’edificació en sòl urbà. Concepte de solar 
 
1. Per atorgar la llicència d’edificació en sòl urbà és necessari que la parcel·la, a més 
de complir les dimensions mínimes previstes pel planejament, tingui la consideració 
de solar d’acord amb allò que estableix l’article 29 del TRLU, i per això ha d’estar 
urbanitzada d’acord amb el planejament vigent aplicable. Particularment és 
indispensable que compti amb els elements d’urbanització següents: 
 

- Vial que permeti l’accés rodat i la connectivitat amb la trama viària bàsica 
municipal. 
- Pavimentació íntegra de calçades i voreres. 
- Xarxa de subministrament d’energia elèctrica i d’abastament d’aigua. 
- Enllumenat públic. 
- Xarxa de sanejament d’aigües residuals. 

 
2. Aquests elements han d’existir com a mínim en tot el vial corresponent a l’illa en la 
qual s’emplaci el terreny fins a enllaçar amb un altre vial, de manera que els serveis 
es trobin degudament connectats. 
 
3. Per tal que un terreny es consideri solar és necessari, endemés, que tingui 
assenyalades les alineacions i les rasants, que no hagi estat inclòs en un pla de 
millora urbana o en un polígon d’actuació pendents de desenvolupament i que, per a 
edificar-lo, no s’hagin de cedir altres terrenys per a obrir carrers o vies. 
 
4. Això no obstant, es pot atorgar llicència, condicionada a la realització simultània de 
les obres d’urbanització, quan concorrin les circumstàncies de l’article 237 del RLU. 
 
Article 48. Llicències en sòl no urbanitzable 
 
En els terrenys qualificats com a sòl no urbanitzable, l’atorgament de llicències es 
farà d’acord amb els procediments previstos als articles 47 i següents del TRLU. 
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