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CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE TÈCNIC

MEMÒRIA

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

DD. DADES GENERALS

DD 1 Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte•
Objecte de l’encàrrec•
Situació: num. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc.•
Altres•

DD 2 Agents del projecte
Promotor:  persona  física,  societat,  empresa,  NIF/CIF,  responsable,  direcció•
postal, direcció electrònica, telèfon...
Projectista:  persona  física,  societat,  empresa,  NIF/CIF,  responsable,  direcció•
postal, direcció electrònica, telèfon ..
Altres•

3 Relació de documents complementaris, projectes parcials
Es  relacionen  els  documents  complementaris  i  projectes  parcials,  especificant  els  tècnics
redactors quan siguin diferents del projectista

MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec.•
Marc  legal  indicant  que  el  projecte  s’adequa  a  la  normativa  urbanística  i•
d’edificació  aplicable  (CTE,  altres  reglaments  i  disposicions)  d’àmbit  estatal,
autonòmic i local.
Preexistències e informacions prèvies.•

MD 2 Descripció del projecte
2.1 Descripció general de l’edifici.•
2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars.•
2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació•

Descripció e identificació.•
Superfície d’actuació.•

2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons l'OMAIIA 2011(només•
per no habitatges).
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MD  3  Requisits  a  complimentar  en  funció  de  les  característiques  de
l’edifici
Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i  justificar els requisits que -bé per normativa o bé
derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:

Segons  el  tipus  d'intervenció,  caldrà  definir  i  justificar  els  requisits  que  -bé  per•
normativa o bé derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte:
Utilització  (Ús),  Accessibilitat,  Seguretat  d'utilització,  Seguretat  en  cas  d'incendi,•
Salubritat, Protecció contra el soroll, ...
Si  escau,  s'indicaran  aquells  requisits  -no  obligatoris-  que  s'adoptin  per  tal•
d'aconseguir  una millora  i  major  adequació,  tenint  com a referència  la  normativa
vigent.
Si  escau,  s'indicaran  justificació  per  part  del  tècnic  de  no  disminució  de  les•
mesures de seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment
DB.
Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S•
que  van  més  enllà  de  la  normativa,  amb  la  data  i  persona  de  referència  de
S.P.E.I.S.

MD 4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici

Genèric:
Es  detallaran  les  obres  i  instal·lacions  objecte  de  la  solució,  desenvolupant  els•
sistemes constructius afectats  (treballs  previs,  sustentació,  estructura,  envoltant  i
acabats  exteriors,  compartimentació  interior  i  acabats  interiors,condicionaments,
instal·lacions i serveis,...)

Complementaris: segons el tipus d’intervencions
Modificacions que afectin a l’estructura (Art 128 OME i Art 37.3 de l’ordenança)

Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, materials.•
Estudi  de  càrregues  en  l’estructura  existent  abans  de  l’ampliació  o  reforma•
projectada.
Estudi de càrregues resultants de l’ampliació o reforma.•
Descripció dels apuntalaments que s’hagin de verificar en l’execució de les obres•
amb  expressió  dels  seus  càlculs  respectius  i  programa  de  coordinació  dels
treballs.

Actuacions sobre envoltant i acabats exteriors catalogat o en entorn de protecció.
Condicions  addicionals  quan  es  tracti  d’edificis  inclosos  en  el  Catàleg  de•
Protecció.
Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una valoració dels•
elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats.

MN. NORMATIVA APLICABLE

MN 1 Edificació
Relació  de  la  normativa  d’edificació  d’aplicació  al  projecte  i  que  s’ha  tingut  en  compte  en  el
desenvolupament del mateix.

Normativa d’àmbit estatal (Codi Tècnic de l’Edificació i altres reglaments)•
Normatives d’àmbit autonòmic•
Normatives d’àmbit municipal
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MN 2 Altres
Relació  d’altres  normes,  reglaments  o  documents   de  referència  aplicats  en  el•
projecte.

PR. PRESSUPOST
Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols.•

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall  de les obres.
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i la
justificació de les normatives.

DG IN   ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

DG O   IMPLANTACIÓ
Situació i Emplaçament•
Situació E. 1:2000 i  Emplaçament E. 1:500 o 1:1000.•
Plànol tret del Punt d’informació cartogràfica (al més un d’ells).•
Implantació  del  projecte  en  relació  als  principals  elements  de  l’entorn  immediat:•
vies públiques, edificacions veïnes, etc. (cotes). Nord geogràfic.
Fotografies de la finca i les contigües•

DG A   DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ
La  documentació  gràfica  corresponent  a  aquest  apartat  ha  de  ser  la  necessària  per  a  la
comprensió  arquitectònica  del  projecte  i  la  justificació  de  normatives  (urbanística,  ús,
accessibilitat, etc.)

Plantes generals: distribució, ús i cotes
Dibuixades a  E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i•
escala gràfica.
Cotes  suficients  per  a  la  comprensió  arquitectònica  del  projecte  i  cotes  de•
justificació  de  les  normatives  (d’ús,  seguretat  en  cas  d’incendi,  seguretat
d’utilització i accessibilitat, etc.)
Quan  es  tracti  d'obres  d'ampliació  d'edificis  o  reforma  d'edificis  existents,  es•
representarà:  en  traç  negre  el  que  es  conservi  o  romangui;  en  traç  groc  el  que
hagi de desaparèixer; i en traç vermell l'obra nova.

Planta coberta: Informació addicional
es reflectiran a més: pendents,  punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies,•
xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc.
Alçats i seccions generals•

Dibuixats a  E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala•
gràfica.
Cotes  suficients  per  a  la  comprensió  arquitectònica  del  projecte,  cotes  generals•
per  tal  de  comprovar  el  compliment  i  justificació  dels  paràmetres  urbanístics  i
funcionals.
Quan  es  tracti  d'obres  d'ampliació  d'edificis  o  reforma  d'edificis  existents,  es•
representarà:  en  traç  negre  el  que  es  conservi  o  romangui;  en  traç  groc  el  que
hagi de desaparèixer; i en traç vermell l'obra nova.
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DOCUMENTS ANNEXOS
DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE

Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis•
Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de
Seguretat en cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins
del projecte.

Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut•
Segons correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent

Avaluació del volum i les característiques dels residus•
“Estudi de gestió de residus de la construcció i demolició”
Justificació del compliment del RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió
de residus de la construcció i demolició, del Decret 89/2010 Programa de Gestió
de residus de la construcció a Catalunya

Llicència ambiental o sectorial•
Edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de
llicència o Decret de concessió de la mateixa

Informe previ relatiu a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic•

(Quan siguin necessaris), només per a edificis inclosos al Catàleg del patrimoni
arquitectònic historicoartístic i conjunts o entorn d’edificis catalogats.

Documentació necessària en matèria d’elements protegits:
b) Documentació que cal aportar per a la consulta prèvia als serveis de patrimoni
per a les actuacions sotmeses a règim de comunicació.
Les consultes prèvies relatives a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic,
previstes  a  l’article  47.2  i  la  disposició  addicional  primera,  han  d’incloure  la
documentació següent:

1. Aixecament planimètric de la zona d’actuació.
2. Reportatge fotogràfic suficient.
3. Memòria explicativa de les obres que s’executaran i de les tècniques que
s’empraran.

En  la  consulta  prèvia  preceptiva  en  relació  amb  els  edificis  urbanísticament
considerats  de  nivell  D  del  districte  de  Ciutat  Vella,  cal  incloure,  a  més,  la
documentació demostrativa de les cates o proves realitzades.

c)  Documentació  que  cal  aportar  en  obres  que  afectin  el  patrimoni  arquitectònic
historicoartístic.
Les sol·licituds de llicència o les comunicacions d’obres sotmeses a informe dels
serveis  municipals  competents  en  matèria  del  patrimoni  arquitectònic
historicoartístic  han d’incloure,  a  més de la  documentació dels  apartats  anteriors,
la memòria històrica del projecte, que ha de comprendre:

1. Notícies històriques sobre l’emplaçament.
2.  Notícies històriques sobre l’edifici:  antecedents,  reculls  sobre l’edifici  i  la
seva  evolució  (documentació  històrica,  imatges,  declaracions
administratives,  explicació  de  les  tècniques  constructives  i  materials
emprats, usos i d’altres).
3. Aixecament de l’estat actual (planimètric i fotogràfic).
4. Resum on quedi clara l’evolució de l’edificació fins a l’estat actual.
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5. Valoració de l’edificació des del punt de vista historicoartístic i patrimonial.
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DOCUMENTS ANNEXOS A L’EXPEDIENT DE LLICÈNCIA

Documentació acreditativa de la representació per a la presentació del•
comunicat

DR_21 Declaració responsable del tècnic/a coordinador de la seguretat i la•
salut en les obres
(Quan siguin necessaris) , segons correspongui (D.1627/1997).

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la coordinació de la seguretat i la salut durant la fase d’execució de l’obra indicada.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_23 Declaració responsable de la direcció de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix  la  direcció  de  l’obra  referent  a  la  comunicació  sol·licitada  d’acord  al  que  estableix
l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_24 Declaració responsable de la direcció de l’execució de l’obra.•
Segons art. 27 d'OME i annexes I i IV de la l’Ordenança reguladora dels
Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

Sol·licitant de comunicació:

NIF/CIF:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Assumeix la direcció d’execució de l’obra corresponent a la comunicació sol·licitada, garantint
la  màxima  permanència  que  necessiti  la  seguretat  i  correcta  execució  de  l’obra,  d’acord   al
que estableix l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment  en  que  l’Ajuntament  de  Barcelona  tingui  constància  d’aquest  fet,  sense  perjudici  de  les  responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_5 Declaració responsable•

Del sol.licitant de la llicència de l’obligació d’haver notificat les obres als ocupants
i propietaris de l’edifici (art. 37.3  Ordenança reguladora dels procediments
d’intervenció municipal d’obres).

Nom, Cognoms/Raó Social: Núm. DNI/NIE/CIF:

en qualitat de:

¨ Sol·licitant:
¨ Representació legal o apoderat de:

(Únicament en cas que el sol·licitant sigui persona jurídica)

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

 S’ha notificat l’existència del projecte de les obres als propietaris i ocupants de l’edifici d’acord
al  que  estableix  l’art.  37.3  de  l’Ordenança  reguladora  dels  Procediments  d’Intervenció
Municipal en les Obres.

Els  interessats  han  pogut  consultar  el  projecte  tècnic  o  la  documentació  tècnica  durant  un
termini  no  inferior  a  15  dies  i  han  disposat  de  10  dies  més per  la  presentació  escrita  de  les
observacions de caràcter tècnic pertinents.

Es disposa de la documentació necessària per justificar els apartats anteriors.

¨ Transcorregut el termini no s’han formulat observacions.

¨  Transcorregut  el  termini  s’han  formulat  les  observacions  que  consten  en  l’informe  tècnic
que  s’adjunta  i  el  tècnic/a  redactor  les  ha  procedit  a  valorar  en  l’informe  tècnic  sobre  les
observacions que s’acompanya.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_6 Declaració responsable del tècnic o tècnica que subscriu el projecte o•
la documentació sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació
d’obres menors tipus I o tipus II

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

Nom, Cognoms:
Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

L’obra corresponent a la llicència sol·licitada, s’adequa al règim de comunicació:

¨ Tipus I, regulat a l’article 49 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.
¨ Tipus II, regulat a l’article 50 de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció
Municipal en les Obres.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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DR_10 Declaració responsable que el tècnic/a disposa de la titulació adient per•
a la redacció del projecte tècnic.

Nom, Cognoms: Núm. col·legiat:

en qualitat de TÈCNIC/A amb titulació:

¨ Arquitecte ¨ Arquitecte tècnic ¨ Enginyer ¨ Enginyer tècnic

¨ Altres (especificar):

IDENTIFICACIÓ DE L’OBRA:

Adreça:

BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBRA SOL·LICITADA

DECLARA sota la seva responsabilitat que,

Disposa de la titulació acadèmica i professional habilitant que correspon per a la redacció del
projecte  tècnic  presentat  d’acord  amb  el  que  estableix  la  Llei  38/1999  d’Ordenació  de
l’Edificació,  i  compleix  les  condicions  exigibles  per  a  l’exercici  de  la  professió  sense  que
existeixi cap inhabilitació professional vigent.

I als efectes oportuns es signa,

A Barcelona, a ___ de __________ de 20__

SIGNATURA

La  inexactitud,  falsedat  u  omissió  de  caràcter  essencial  en  qualsevol  dada,  manifestació  o  document  que
s’incorpori  o  adjunti  a  la  declaració  responsable,  determinarà  la  denegació  de  la  llicència,  o  la  resolució  de  la
mateixa  si  aquesta  ja  hagués  estat  concedida,  així  com  la  impossibilitat  d’iniciar  o  continuar  les  obres  des  del
moment en que l’Ajuntament de Barcelona tingui  constància d’aquest  fet,  sense perjudici  de les responsabilitats
penals,  civils  o  administratives  en  que  pogués  incórrer  el  declarant.  Si  les  obres  ja  han  estat  executades,  es
considerarà que les mateixes no disposen de títol jurídic habilitant, i per tant, caldrà obtenir-ne un de nou, sempre
que la normativa urbanística i sectorial aplicable ho permeti.
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