c. Obres d'instal.lació ascensor i altres elements d'accessiblitat exterior
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 de la sol.licitud
G2346 Fotocòpia DNI/NIE/CIF peticicionari
G2347 Fotocòpia CIF 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*

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

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

C3001

En cas d’ocupar sòl de titularitat pública, caldrà aportar plànol acotat i a escala en què consti
la superfície afectada del sòl públic*

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

C3405

Plànol de situació actual, provisional i definitiva de les instal.lacions afectades*

Notes aclaratòries particulars
c.1)

En cas de ramples, Justificar el compliment del codi d'accessibilitat

c.2)

S'haurà d'aportar full d'assumeix amb permanència si l'estructura es veu afectada per
l'actuació

c.3)

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

c.4)

S'ha de justificar que l'estètica exterior de l'ascensor s'ajusta a la resta de l'entorn

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

