
 

ANNEX 

 

OBRES, MOVIMENTS DE TERRA I/O INSTAL·LACIONS 

 
 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. En cas de documentació no visada, 

declaració responsable – segons model normalitzat - signada per un tècnic o tècnica 

competent  

 Projecte de telecomunicacions, si escau. 

 Topogràfic de la parcel·la, quan siguin obres de nova planta. 

 Fotografies de la zona d’afectació de l’obra que es pretén realitzar. 

 Si escau, plànol d’execució gual i/o pavimentació de vorera. 

 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. 

 Assumeix de direcció dels tècnics competents, visats pels col·legis professional 

corresponents segons sigui exigible. 

 Designació de l’empresa constructora, acompanyant del document on el contractista 

assumeixi l’execució de l’obra, i la declaració jurada o promesa d’estar al corrent del 

pagament de tributs. No es podran promoure en règim d’autoconstrucció essent 

imprescindible encarregar-les a una empresa constructora professional. 

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

 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. 

 Fitxa d’Estadística d’edificació i habitatge quan hi hagi augment o disminució de sostre, i 

modificació del nombre d’habitatges. 

 Si escau, les autoritzacions que correspongui d’obtenir d’altres organismes. 

 En el cas dels edificis protegits al Catàleg de béns a protegir del POUM, els projectes han 

de respectar els valors i els elements protegits a la fitxa corresponent del POUM i incloure 

la previsió de la intervenció arqueològica corresponent, quan la fitxa així ho exigeixi, així 

com la previsió de les intervencions de conservació-restauració del patrimoni arquitectònic 

que seguin necessàries. 


