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ANNEX: 

REFORMA, REHABILITACIÓ, RECONSTRUCCIÓ I/O DEMOLICIÓ DE 

VOLUMS DISCORDANTS, EN EDIFICACIONS INCLOSES AL PEM (PLA 

ESPECIAL DE MASIES) 

 
Intervencions en edificacions o al seu entorn immediat. 

 Memòria constructiva detallada, si la intervenció és a les cobertes, façanes, sistema   
estructural i/o condicionament i serveis. 

   
 Justificació sobre el subministrament d’aigua i abocament d’aigües residuals, amb les 

pertinents autoritzacions o inicis dels tràmits d’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, 

quan els edificis no estiguin connectats a les xarxes de distribució d’aigua potable o de 

sanejament. 

 

 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 alineacions 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. 

 

Modificació de l’ús de l’edifici, sempre que aquesta no requereixi la realització d’obres 

d’ampliació o reforma,  

 

 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. 


