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Obres i usos de caràcter provisional (art. 213 d) LOTUP i 216 LOTUP).

Objecte de la sol·licitud: 
• Es poden atorgar llicències per a usos i obres provisionals no previstos en el pla, sempre que no dificulten

la seua execució ni el desincentiven,  en sòl urbà sense edificar sobre el qual no existisca sol·licitud de
llicència  d’edificació  o  programa  d’actuació  aprovat  o  en  tramitació,  i  en  sòl  urbanitzable  sense
programació aprovada. 

• La provisionalitat de l’obra o ús ha de deduir-se de les pròpies característiques de la construcció o de
circumstàncies objectives, com la viabilitat econòmica de la seua implantació provisional o l’escàs impacte
social  de  la  seua  futura  eradicació.  Si  els  usos  impliquen  la  realització  d’alguna  obra  o  instal·lació  (a
excepció  de grues,  bastides  i  elements  auxiliars  per  a  la  construcció  d’obres),  l’autorització  s’atorgarà
subjecta al compromís de demolir o eradicar l’actuació quan vença el termini o es complisca la condició
que s’establisca en autoritzar-la, amb renúncia a tota indemnització, que haurà de fer-se constar en el
registre de la propietat abans d’iniciar l’obra o utilitzar la instal·lació. 

• Supòsits: 
• Ocupació de la via pública: En cas de tramitar-se de forma separada a la llicència d’obres, tanques

provisionals d’obres, ubicació de contenidors d’obra, sondeig de terrenys, instal·lacions de maquinària,
bastimentades  i  apuntalaments,  incloses  les  grues  d’obres,  implantació  de  casetes  prefabricades
d’obra,…

• Un  altre  tipus  de  sòl:  Envelats  o  altres  instal·lacions  semblants,  grues  d’obres  en  sòls  privatius,
ocupació de terrenys per fires,  espectacles o altres actes  a l’aire lliure,  l’ocupació de terrenys per
aparcaments provisionals de vehicles de motor,...

Documentació tècnica: 
S’haurà d’aportar la següent documentació segons cada cas:

➢ Si els usos impliquen la realització d’alguna obra o instal·lació (a excepció de grues, bastides i elements auxiliars per a la
construcció d’obres):
a) compromís de demolir o eradicar la construcció autoritzada i, si escau, de desmuntar-les quan l’Ajuntament ho

requerisca, per venciment de les condicions o del termini establerts en la llicència o per raons d’interés general, i
amb renúncia a tota indemnització, la qual haurà de fer-se constar en el Registre de la Propietat abans d’iniciar
l’obra o utilitzar la instal·lació.

b) Justificació de l’art. 216 de la LOTUP sobre la provisionalitat de l’ús, així com la viabilitat econòmica de la seua
implantació, del seu escàs impacte social de la seua futura eradicació.

➢ En cas de realitzar-se obres objecte del tràmit LU1 (edificació de nova planta, ampliació, reforma que continga obra de
nova planta o ampliació i intervenció en edificis catalogats) s’aportarà a més:

• La documentació tècnica serà l’exigida per a l’esmentat tràmit. 
➢ En cas de realitzar-se obres objecte del tràmit DR1 (modificació o reforma que afecten l’estructura o l’aspecte exterior

o interior que no suposen ampliació ni obra de nova planta) s’aportarà a més:
• La documentació tècnica serà l’exigida per a l’esmentat tràmit. 

➢ En cas de realitzar-se obres objecte del tràmit DR2 (obres de mera reforma) s’aportarà a més:
• La documentació tècnica serà l’exigida per a l’esmentat tràmit.

➢ En cas de ser necessària la utilització d’una grua per a l’obra, s’aportarà la documentació:
• Plànol d’emplaçament, a escala mínima 1:500, en què s’indique la ubicació exacta dins de la parcel·la, el

recorregut de la ploma, l’àrea d’aquest que vole sobre la via pública, si escau, i les mesures de seguretat
que cal adoptar en cas que es pretenga ocupar la via pública, subscrits pel tècnic redactor del projecte
d’instal·lació de la grua. 

• Autorització d’instal·lació de la grua per part de l’organisme autonòmic competent.
• Còpia de l’últim rebut de responsabilitat civil de la grua.
• Còpia del contracte de manteniment de la grua.

L’esmentada documentació es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres o amb posterioritat i prèviament
a la instal·lació de la grua tramitant la LU5.

➢ En cas de ser necessària la utilització de bastimentada en via pública s’aportarà la documentació següent juntament
amb la documentació general indicada en l’apartat anterior:

• Documentació tècnica en què es descriga la instal·lació i es contemplen les mesures de seguretat que cal
adoptar, incloses les de seguretat viària, així com el compliment de les normes d’accessibilitat en el medi
urbà, que inclourà:
➔ Memòria de les característiques de la instal·lació que descriga el  sistema de muntatge, fixació,



ancoratges,  possibles  afeccions sobre  el  paviment o  construccions sota rasant,  passos coberts,
xarxes  de  protecció  i  altres  sistemes  que  s’hagen  d’instal·lar  per  a  la  protecció  de  la  caiguda
d’elements a la via pública.

➔ Plànol de situació i emplaçament referit al planejament vigent.
➔ Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació corresponent, amb acotació de

voreres i de calçada (ample de la bastida, distància a la façana i al rastell, …).
➔ Plànols d’alçat i de secció, que definisquen clarament la bastida, la seua altura, les afeccions a la via

pública, mesures de seguretat aplicades, itinerari de vianants protegit, senyalització general i de
l’obstacle en calçada, si n’hi haguera.

➔ Pressupost.
➔ Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
➔ Termini de permanència de la instal·lació

L’esmentada documentació es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres o amb posterioritat i prèviament
a la instal·lació dels elements tramitant la LU5.

b) En cas de ser necessària la utilització de tancament o altres elements auxiliars d’obres en via pública s’aportarà la
documentació següent juntament amb la documentació general indicada en l’apartat anterior:

• Documentació tècnica en què es descriga la instal·lació i es contemplen les mesures de seguretat que cal
adoptar, incloses les de seguretat viària, així com el compliment de les normes d’accessibilitat en el medi
urbà, que inclourà:
➔ Memòria descriptiva del tipus d’element que s’ha d’instal·lar. Temps previst de permanència.
➔ En cas d’interferir en el trànsit de vehicles, es descriuran les mesures previstes per a ordenar el

trànsit i s’aportaran les corresponents mesures de seguretat.
➔ Plànol de planta amb l’ocupació de la via pública, amb l’acotació dels amples de calçada i voreres,

la superfície de la zona que s’ha d’ocupar, el  dibuix del mobiliari  urbà i qualsevol element que
provoque un estrenyiment per al pas de vianants. 

➔ Elements de senyalització previstos per al tancament. 
➔ Indicació dels passos per a vianants i els elements de protecció previstos per al seu pas.

L’esmentada documentació es podrà aportar juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obres o amb posterioritat i prèviament
a la instal·lació dels elements tramitant la LU5.

Observacions:
➢ En  cas  de  ser  necessàries  autoritzacions  o  permisos  d’altres  organismes,  s’hauran  d’acompanyar  a  la

sol·licitud.
➢ 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.

➔ TRÀMITS RELACIONATS si escau (tramitació d’obres DR1, DR2 i LU1).


