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Direccló d'ActuaclÓ Urbanística 
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Tel 932914447 
Fax 932914452 

dala: J O de novembre de 20 I O 

LLlCENCIES DE PRiMERA OCUPA CIÓ PARCIALS 

nOffi13ti"a de referencia: Normali...a IIroan!slica del PGM 
altra nonnatj .... !1_yi!l~_ulada: 

Quan per la tipologia de l'edificació, blocs antats en una sola parcel·la-la, edificis pantalla (amb varies 
escales), llicencia única per a diferents unitats de projecte, etc. es pugui considerar la possibilitat de 
concedir llicencies parcials de primera ocupació, s'hauran d'assegurar unes condicions, primer de 
seguretat, segon d 'accessibilitat i tercer de disponibilitat deIs serveis generals i comuns a les unitats que 
restaran incloses en la llicencia parcial sol-li citada. 
S'haura de tenir present, racionalitzar el nombre de lIicencies parcials sol-li citades, establint un maxim de 
tres a intervals de tres mesos, com a mínimo 
Independentment de les condicions generiques que han de reunir les edificacions respecte del projecte 
aprovat, quan es plantegi una lIicencia de primera ocupació parcial es tindra present que: 

1.- EIs accessos vertical s i horitzontals, hauran d'estar totalment acabats i en condicions de 
funcionar: escales, ascensors,rampes, vestíbul, porter electrónic, bústies,TV,llums d'emergencia, 
itineraris d'evacuació,elements de prevenció i protecció contra el foc, alllarg del recorregut per les 
diferents plantes d'habitatges,locals, aparcament i la resta d'usos previstos en projecte. 

2.- EIs accessos des de la via pública i des deIs espais exteriors tal com, jardins, passatges, espais 
lIiures d'edificació, fins a I'interior de l'edifici o part de I'edifici objecte de la llicencia parcial, 
reuniran les maximes condicions de seguretat, amb proteccions i separacions per preservar les 
persones i coses de possibles accidents i restaran degudament senyalitzats i il·luminats respecte de les 
parts de I'edifici o solar en que continuih les obres. 

3.- L'ús de tots aquells elements comunitaris i espais d'utilització conjunta, tals com jardins, 
corredors intems, equipaments infantils, sistemes de seguretat i vigilancia, il·luminació, reg, així com 
la resta de serveis, haura d'estar assegurat i en perfectes condicions de funcionament a la part d'obra 
per la que es demana I'ocupació parcial. 

4.- L'aparcament o el nombre de places corresponents als usos que s'autoritzen amb la llicencia 
parcial, hauran de poder ser utilitzades independentment de la resta de la promoció amb els 
recorreguts d' evacuació, sortides d' emergencia i arribada a un espai segur i degudament protegit, o 
be directament a la via pública, assegurant que el nombre de places es correspon amb les places 
requerides per als usos i habitatges inclosos en la llicencia parcial. 

5.- La restitució d'elements d'urbanització i les carregues urbanístiques derivades del planejament, 
hauran d'eslar complimentades en la part que correspongui al front de I'edificació objecte de la 
lIicencia parcial. Si les carregues abasten un entom superior al front de I'edificació, el projecte 
d'urbanització de la totalitat de I'ambit haura d'estar redactat, aprovat i adjudica!. 
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6.- Tot i que part deis compromisos urbanístics parcials estiguin assolits, la devolució deis avals i/o 
diposits de garantia, no es retomaran fins la finalització de la totalitat de la construcci6, la concessió 
de la darrera llicencia de primera ocupació parcial i la recepció de les obres d'urbanilzació totals, 
acceptada positivament per tots els agents responsables. 

7.- L' aplicat iu no pennet lIi tirar 11 icencies de primera ocupació parctals, a fi de poder ten ir 
referencia de les diferents llicencies parcials s'hauran de lIiurar Ilicencies d'ocupaci6 successives, 
arn b la maleixa identiflcació per cadascuna d' elles i en el RASTRO apareíxeran una, dlles, tres. __ 
!licencies d'ocupació amb el mateix número. En el camp de la detinició i descripci6 de l'objecte de 
la lIicencia,es fara constar la fase a que fa referencia i la data i s'aniran afegint, en el mateix camp, 
les successives fases o !licencies parcials que es sol·licitin. 

8.- Les activitats Iligades a I 'edifici objecte de llicencia tals com, ascensors, aire condicionat, 
garatge-aparcament, ET's, etc. que normalmenl requereixen de subministrament electric, hauran de 
presentar, COrn a mínim, la sol-licitud del control inicial per part d'una Entitat Ambiental 
Col'laboradora, de la tOlalitat de la instal'lació i les llicencies municipals i/o Comunicacions previes 
de les que així ha requereixin. 

9.- La documentació de la instal'lació de plaques solars, donada la seves característiques especials, 
s'haura de presentar, amb el corresponent visl i plau de l'Agencia de l'Energia, en I'ultima de les 
llicencies parcials de l' obra. 

10.- Per poder realitzar les proves i assaigs de les diferents instal'lacions, fins que no es disposi de 
les escomeses finals deis diferents serveis i subministres, s'hauran de realilzar amb el provisional 
d'obra, amb grups electrogens o per mitja del sistema que el promotor estimi mes adient. 

L'Adjunt a la Dirccció Vist i plau 

Directo< dc \ 

~---------------rf-----__ 

eis d' Actuació Urbanís 

Miquel García Sanjlla iJ 

Nota: L'orlginal d'aquesta Circular resta, degudament signal, als noslres arxius. 
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