OBRES MENORS
REHABILITACIÓ DE FAÇANA AMB BASTIDA,
PONT PENJANT O PLATAFORMA MÒBIL

- 2 exemplars del projecte tècnic i del muntatge i desmuntatge del elements auxiliars visat pel col·legi
professional (*)
- Full conforme un tècnic/a assumeix la direcció de l'obra i del muntatge i desmuntatge del elements
auxiliars.
- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi bàsic, segons escaigui.
- En cas que l'obra estigui a prop de:
* Carreteres: Aportar autorització de la Demarcació de Carreteres de l'Estat a Catalunya.
- 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.
- Plànol de situació a escala mínima 1:4000.
- Plànol d'emplaçament a escala mínima 1:500. A més de l'edifici que se sol·licita, s'indicarà l'existència de
construccions a les finques confrontants i si estan tocant els límits de la parcel·la (en zones d’edificació
aïllada).
- Plànol de planta i secció de l’ocupació amb elementals auxiliars, a escala mínima 1:100, indicant els
elements de mobiliari urbà, amplària de les voravies, ocupació de la bastida, cotes d’amplada mínimes
per el pas dels vianants i vehicles.
- Plànol de planta, secció i alçat de les diferents rehabilitacions a efectuar.
- Fotografies en color de la façana.

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.

