a. Obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
a.1)

Les mesures adoptades per amiant s'hauran de justificar sempre que elements d'aquest
material s'afectin amb l'intervenció

a.2)

Justificar el compliment del Decret 141/2012 sobre condicions mínimes d'habitabilitat

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

b. Intervencions sobre elements estructurals
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
b.1)

Les mesures adoptades per amiant s'hauran de justificar sempre que elements d'aquest
material s'afectin amb l'intervenció

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

c. Instal•lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat interiors (excepte rampes)
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
c.1)

Les mesures adoptades per amiant s'hauran de justificar sempre que elements d'aquest
material s'afectin amb l'intervenció

c.2)

En cas d’instal·lacion a pati justificar el compliment del art. 20 de l’O.M.R.

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

d. Construccions auxiliars amb una superfície màxima de 15m² i en cas de ser provisionals fins
a 50m²
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

e. Instal.lació de bastides, ponts, grues i similars, (en general mitjans auxiliars necessaris per
intervencions de l’edifici que els requereixin: façanes, baixants...) amb ocupació de la V.P.
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
e.1)

Plànol en planta i secció a escala acotant en els seus diferents trams, ample real de vorera,
ample de la bastida, situació de la bastida respecte de la façana, mobiliari urbà (pivots,
papereres, arbres,...), indicant les mesures de seguretat i protecció que s’adopten a la vorera,
especificant el pas de vianants. Pas mínim: 2,50 x 1,80m.

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

f. Col•locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via pública
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
f.1)

Consulteu "Ordenanza Municipal de Instalación de Carteleras o Vallas Publicitarias y Grandes
Rotulos Luminosos".

f.2)

S'haurà de tenir en compte l'ordenança municipal del paisatge urbà (en redacció)

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

g. Instal•lació de marquesines (excloses les de transport públic)
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
g.1)

Alçada: mínim 2,50m. de la rasant del terra.

g.2)

Sobresurtin màxim del pla de façana: 60cms menys de l'ampla de la vorera. Màxim total:
1,50m.

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

h. Instal•lació d’antenes de telefonia mòbil (si comporta reforç estructural)
documentació general
CODI

CONCEPTE

G0601 Sol.licitud segons model normalitzat
G2341 Declaració jurada del contractista conforme està al corrent de les seves obligacions fiscals i
amb la Seguretat Social, i també, en matèria de seguretat i salut laboral.
G2301 Pressupost de l’obra a executar*
G2342 Fotocòpia de l’escriptura de la Societat registrada al Registre Mercantil
G2343 Fotocòpia poders representant
G2344 Fotocòpia DNI/NIE/CIF representant
G2345 Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del comunicat
G2346 Fotocòpia DNI/ NIE/ CIF del peticionari.
G2347 Fotocòpia CIF del promotor.
G3001 Copia acta reunió
G2302 Declaració responsable del sol·licitant conforme ha notificat als propietaris i ocupants de
l’edifici afectats per les obres que pretén realitzar.
G0602 Altres
documentació tècnica
CODI

CONCEPTE

T2341

Full assumeix*

T3401

Full assumeix permanència*

T2342

Full assumeix mitjans auxiliars*

T2301

Memòria de l’obra a executar*

T2302

Plànols de l’obra a executar*

T3001

justificació càlcul* (Article 128.1 O.M.E. )

T2303

Estudi o Estudi bàsic de seguretat i salut*

T3451

Fotografies Via Pública

T0401

Fotografies façanes

T2343

Fotografies de la zona d'intervenció

T2304

Cèdula d'habitabilitat

T2344

Documentació acreditativa conforme es prenen, si fos necessari, les mesures preventives
adients en matèria de treballs amb amiant, d’acord amb el Reial Decret 108/1991, d’1 de
febrer i R.D 396/2006, de 31 de març o normativa vigent en el seu moment.*

T0402

Declaració de coincidència entre suport electrònic i paper

documentació complementària
CODI

CONCEPTE

C2341 Plànol d'ubicació de la grua en relació a la finca on es realitzi l'obra i les contigues, amb
indicació de la màxima altura, posició del contrapès, i de les àrees d'escombrada de la ploma
i del carro del qual es pengi el ganxo.*
C2342 Certificat empresa instal.ladora grua
C2343 Certificat industria de la grua
C2344 Pòlissa d’assegurances amb cobertura de la responsabilitat civil suficient per cobrir els danys
que pugui produir el funcionament de la grua i la seva estada en obra.
C2345 CR-1 grua
C2346 Estudi Seguretat i Salut instal.lació grua*
C3002 Renúncia dels drets d'indemnització finca afectada
C3401 Plànols de la superfície afectada per l’obra, indicant mobiliari o qualsevol element urbà
afectat*
C3402 Proposta grafiada de les obres i actuacions necessàries per habilitar un itinerari alternatiu
accessible, en matèria de mobilitat (vianants, bicicletes, transport públic, vehicles,
estacionament, càrrega i descàrrega de mercaderies, senyalització, etc.) *
C3403 Traçat de les infraestructures i serveis afectats així com el del nou traçat si n’hi hagués. En
aquest cas, s’haurà de presentar la documentació necessària per a tramitar l’expedient
d’ocupació de sòl i /o subsòl
C3404 Documents necessaris per la tramitació de la llicència d’ocupació via pública
Notes aclaratòries particulars
h.1)

S'haurà de tenir en compte l'ordenança municipal del paisatge urbà (en redacció)

Notes aclaratòries generals
1.

S'han d’aportar els originals de tots els documents que es presentin per confrontar-los

2.

A criteri dels Serveis tècnics es podrà requerir més documentació

3.

Les fotografíes hauran de ser les precises per entendre la intervenció comunicada

4.

* Visat voluntari o documentació acreditativa, emesa pel col•legi corresponent respecte a la
identitat i habilitació professional, la seva titulació, la seva col•legiació com exercien i
l'absència de circumstàncies inhabilitants i d'incompatibilitats legals registrades, així com de
l'existència d'assegurança o garantia equivalent que cobreixi els riscs de responsabilitat en què
pugui incórrer a causa de l'exercici de la seva professió per a aquesta obra en concret.

obligatori
pel cas que procedeixi

