
 

ANNEX 

 

DEMOLICIONS 
 

 

La sol·licitud de llicència urbanística de demolició haurà d’anar acompanyada, 

com a mínim de la documentació següent: 

 Instància en model normalitzat per duplicat o tràmit telemàtic previst. 

 Referència cadastral del lloc de l’obra. 

 Projecte segons el CTE signat pel promotor o promotora i un tècnic o tècnica competent i 

visat pel col·legi corresponent segons sigui exigible. Si es tracta d’un projecte no visat, caldrà 

justificació de la titulació del tècnic o tècnica i la pertinença a un col·legi oficial. 

 Fotografies de l’estat actual de l’edificació, del solar, de les voreres, dels vials, senyalització 

de trànsit i nomenclatura de carrers, faroles, semàfors, bancs i altra equipament públic. 

 Justificació que l’edifici no estigui catalogat. 

 Estudi de Gestió de Residus, d'acord al RD 105/2008 (d'àmbit estatal) i D89/2010 (d'àmbit 

català). 

 Contracte d’acceptació de residus signat entre el promotor o promotora i un gestor autoritzat 

indicant l’import rebut de dipòsit, quan per l’execució de les obres es prevegi generar residus. 

Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut. 

 Estudi bàsic o estudi de seguretat i salut , i la designació i acceptació del tècnic o tècnica 

que ha de coordinar la seguretat i la salut en les obres, segons Reial Decret 1627/1997, del 

24 d’octubre. 

 Certificat del tècnic o tècnica director de l’obra declarant l’existència o inexistència 

d’elements de fibrociment. En cas d’existència d’aquest tipus d’elements s’haurà de donar 

compliment a l’establert pel “RD 396/2006 por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto” 

o norma que el substitueixi. Caldrà presentar l’acreditació de la persona que manipularà els 

elements de fibrociment o el certificat de la Generalitat que ho acrediti. En finalitzar 

l’enderroc caldrà justificar expressament el destí final d’aquest material. 

 Nomenament dels tècnics o tècniques competents que assumiran la direcció de l'obra. 

 Certificat del tècnic o tècnica director de l’obra en el que s’acrediti que l’obra que es vol 

enderrocar i els elements estructurals necessaris per dur-la a terme no afectaran cap línia 

elèctrica d’alta i/o baixa tensió, d’acord amb la legislació vigent, ni a cap altra servitud de 

serveis. En cas contrari, justificant del desplaçament de la línia ja sigui temporal com 

definitivament. 



 

 Designació de l’empresa constructora, acompanyat del document on el/la contractista 

assumeixi  l’execució de l’obra, i la declaració d’estar al corrent del pagament de tributs. Les 

obres d’enderroc no es podran promoure en règim d’autoconstrucció essent imprescindible 

encarregar-les a una empresa constructora professional. 

 Pòlissa d’assegurança amb una cobertura de responsabilitat civil, per un mínim de 500.000€ 

euros, i patronal per un mínim de 100.000 euros. 

 Fitxa d’Estadística d’edificació i habitatge quan hi hagi enderroc d’habitatges. 

 Còpia de l’IAE o declaració censal (model 036) de l’empresa constructora. 

 En cas de documentació no visada, declaració responsable – segons model normalitzat - 

signada per un tècnic o tècnica competent. 

 


