OBRES MENORS
CANVI DE DISTRIBUCIÓ O AFECTACIÓ DE
L’ESTRUCTURA EN HABITATGES O LOCALS

- 2 exemplars del projecte tècnic visat pel col·legi professional (*)
- Full conforme un tècnic/a assumeix la direcció tècnica de l'obra
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic, segons escaigui.
- Document d’acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per garantir la correcta destinació dels
residus separats per tipus. En el document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l’obra, i
l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en compliment del Reial Decret 210/2018,
de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya (Precat20), que
deroga parcialment i modifica el Decret 89/2010, de 29 de juny.
(*) EL PROJECTE, COM A MÍNIM, ESTARÀ INTEGRAT PELS DOCUMENTS SEGÜENTS
- Memòria descriptiva.
- Pressupost.
- Fitxa compliment de la normativa reguladora dels enderrocs i altres residus de la construcció amb
avaluació de l’import a rebre per part d’un gestor de residus autoritzat en concepte de dipòsit per a la
posterior gestió.
- Fotografies de la finca ( en cas de local).
- Llicència obertura d’activitat o sol·licitud ( en cas de local).
- En cas d’afectació de l’estructura o elements comunitaris de l’edifici en propietat horitzontal, s’haurà
d’aportar l’autorització de la comunitat de propietaris.
- En el cas que la modificació de les divisions de l’habitatge consisteixi en només la supressió d’un envà
que separi dormitoris o dormitori de menjador, no caldrà aportar full d’assumpció de direcció visat ni
projecte visat, i s’haurà d’aportar croquis acotat a escala indicant nom i superfície de cada sala (
habitacions, cuina, bany, menjador) i gruix de l’envà a enderrocar.

NOTA.- Aquesta documentació és la mínima imprescindible. L'Ajuntament, mitjançant els seus serveis,
podrà demanar tota la documentació que calgui per tal que la llicència s'atorgui amb coneixement de totes
les circumstàncies i amb el màxim de garanties tècniques.

