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DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA 
D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA PER OBRES DE REHABILITACIÓ O 
FAÇANA 
  
1. Memòria descriptiva:  
 
1.1. Ocupació i tancament de l’obra: o de la bastida: especificació de la delimitació 
de l’àmbit d’ocupació de l’obra o de la bastida, diferenciant clarament els canvis en les 
diferents fases  
 
1.2. Càrrega i descàrrega: Descripció de totes les operacions de càrrega i 
descàrrega i altres afectacions de vehicles i/o vianants    
 
1.3. Proteccions: Especificació de les mesures i proteccions previstes per a garantir 
la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública.   
 
1.4. Evacuació de terres i runes:  Descripció de les operacions de descàrrega, 
amuntegament i evacuació de terres i runes (inclosos contenidors i sacs) 

 
1.5. Neteja i incidència sobre l’entorn: descripció de les operacions de neteja i 
incidència sobre l’entorn   

 
1.6. Senyalització i protecció: descripció de les desviacions i passos provisionals per 
a vehicles i vianants. Senyalització prevista, paviments provisionals, abalisaments, etc.  

 
1.7. Protecció d’elements emplaçats a la via pública: Descripció dels elements 
vegetals i arbrat, mobiliari urbà, senyals de trànsit, parades de bus, etc. afectats 
per les obres i especificació de les mesures de protecció proposades.  
 
1.8. Durada d’execució de les obres: especificar el termini previst d’execució de 
les obres.  
 
2. Plànols:  
 
2.1. S’adjuntaran els plànols adients que complementin la informació de la 
memòria, pel que fa a bastida o elements que ocupin la via pública.  
 
3.  Fotografies:  
 
3.1.      Fotografies generals de la zona  
 
3.2.     Fotografies de detall dels paviments (vorera més calçada), del mobiliari 
urbà, enllumenat púbic, arbrat, senyals de trànsit, parades de bus i altres 
afectacions en un radi de 25 metres.  
 
NOTA: podeu consultar les taxes corresponents a l’Ordenança Fiscal número 23    
 
 


