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ANNEX 

 

EDIFICACIONS INCLOSES AL PEM 
(REFORMA, REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I/O DEMOLICIÓ DE VOLUMS DISCORDANTS, EN 

EDIFICACIONS INCLOSES AL PEM (PLA ESPECIAL DE MASIES) 
 

 

Article 44. Documentació per a la sol·licitud de llicències en edificacions incloses al PEM  

La sol·licitud de llicència en edificacions incloses al PEM, es presentarà en l’imprès normalitzat 

que l’Ajuntament tingui establert o el tràmit telemàtic previst, acompanyat, com a mínim, de la 

següent documentació: 

 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. En cas de documentació no vi-

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

tècnica competent. 

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

- signada per un tècnic o tècnica competent. 

 Projecte de telecomunicacions, si escau. 

 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 corres-

ponents segons sigui exigible. 

 Designació de l’empresa constructora, acompanyant del document on l’empresa con-

tractista assumeixi l’execució de l’obra, i la declaració jurada o promesa d’estar al cor-

rent 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 au-

toritzat 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. 



 

2 

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

A més, al ser edificacions incloses en el PEM, cal aportar la següent documentació o justificar 

els aspectes oportuns: 

Els projectes han d'incorporar documentació gràfica precisa i acotada de l'estat actual de les 

edificacions objecte d'intervenció, tenint present els aspectes indicats en les fitxes que determi-

nen els aspectes de regulació de l’edificació i els criteris d’intervenció. 

Per qualsevol intervenció,  cal aportar una memòria constructiva detallada a fi de poder avaluar 

el compliment de les determinacions de l’article 14 i consecutius de la normativa del PEM. 

En aplicació de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, les intervencions sobre 

els elements inclosos en l’espai Xarxa Natura 2000, els és d’aplicació el procediment d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental, en el cas que pugui afectar de manera apreciable l’espai protegit. En tot 

cas, els projectes han d’analitzar les seves implicacions ambientals i paisatgístiques, minimitzant 

les afeccions sobre el medi natural i el paisatge i donant compliment a la normativa del PEM. 

Quan en les edificacions es generin aigües residuals i no estiguin connectades a la xarxa de 
sanejament municipal, caldrà donar compliment a la Instrucció Tècnica Aplicable al Sanejament 
Autònom de l’Agència Catalana de l’Aigua, així com obtenir la pertinent autorització d’abocament. 

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. 

Per a intervencions d'edificacions situades en emplaçaments afectats o protegits per altres orga-

nismes, serà necessari sol·licitar i obtenir informe previ favorable al gestor corresponent. 

El projectes d'intervenció en les edificacions o al seu entorn immediat, llevat que aquests projec-

tes  només comportin obres de conservació, d’adequació, de millora o de manteniment d’un ús 

existent  admès per l’ordenament urbanístic, han de contenir la documentació necessària corres-

ponent i també hauran d’incloure: 

 Plànol d'emplaçament a escala adequada (aconsellat 1/500): aixecament topogràfic i 

dels volums existents, incloent els elements naturals d'interès de l'entorn, els accessos 

i els serveis urbanístics instal·lats. En aquest plànol cal indicar l’orientació, les alinea-

cions i rasants   actuals i les possibles modificacions del terreny, justificant el compliment 

de l’article 58    (moviment de terres) de la normativa urbanística del POUM. 

 Fotografies de l'estat actual. 

 Documentació històrica, si se'n conserva. 

 Simulació de l'estat final amb la documentació gràfica que es consideri més adequada 

 En cas de reformes, indicar en color groc els elements a enderrocar i en color vermell 

els elements de nova construcció. Cal aportar plànols de les plantes, seccions i alçats. 
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A més, les sol·licituds de llicència per a la modificació de l’ús de l’edifici, sempre que aquesta no 

requereixi  la realització d’obres d’ampliació o reforma, han de contenir la documentació neces-

sària corresponent i també hauran d’incloure: 

 Memòria justificativa del nou ús i respecte els usos admesos del PEM, i en cas que ho 

sol·liciti  l’Ajuntament, l’Anàlisi d’Afeccions Agràries, segons l’article 12.9 de la normativa 

del PEM. 

 Justificació d'accés i estacionament (article 22 de la normativa del PEM) dels edificis i 

els seus usos sobre plànol d’emplaçament, escala adequada (aconsellat 1:500), en el 

qual s’expressi clarament la situació de la finca amb referència als vials, siguin públics 

o particulars. 

 Plànol de plantes i façanes amb les seccions que resultin necessàries per a la seva 

completa comprensió i justificació, indicant els usos de cada espai. 

 Indicació de canals d’accés als serveis, i de les connexions de caràcter obligatori amb 

les xarxes de distribució existents i expressió de les potències i cabals establerts en el 

cas de que  aquests siguin substancialment modificats. 

 Justificació expedida pel facultatiu competent, acreditativa de que l’edifici és apte per 

al seu nou ús conforme a la normativa aplicable. 

  


