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Dijous, 2 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

En data 22 d'abril de 2016 l'Alcaldessa ha dictat una resolució, de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de 
l'Ordenança municipal d'Obres Menors (publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 13 de juliol de 2009 i 
modificació Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 18 de desembre de 2013) que reproduïda en part la part que 
interessa, diu el següent:

"PRIMER.- Aprovar de conformitat  amb la Disposició Addicional  Tercera de l'Ordenança municipal  d'Obres Menors 
(publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 13 de juliol de 2009 i modificació Butlletí Oficial de la Província  
de Barcelona 18 de desembre de 2013) la modificació dels seus annexos, el text dels quals literalment diu així:

"ANNEX 1. OBRES SOTMESES A RÈGIM DE LLICÈNCIA D'OBRES MENORS.

S'especifica per a cada actuació la documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud.

En cas que l'obra estigui vinculada a una activitat, a més de la documentació indicada a l'epígraf corresponent, caldrà 
justificar el contingut de l'annex 5 d'aquesta ordenança.

En cas d'obres relacionades amb activitats incloses als annexos I o II de la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i 
seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, i que per tant requereixen l'informe 
de la  Direcció General  de Prevenció,  Extinció d'Incendis i  Salvaments de la Generalitat  a la documentació tècnica 
establerta a l'epígraf que pertoqui s'ha d'afegir la següent:

- Documentació tècnica d'acord amb l'annex V d'aquesta Ordenança, en format paper.

- El formulari SP01 referent a la inspecció tècnica en matèria d'incendis, omplert, que es pot trobar a la web de la  
DGPEIS.

- El formulari SP02, de la mateixa web, que és la declaració de coincidència de la documentació en suport paper amb la 
còpia digital.

- Còpia de la documentació tècnica en format pdf, gravada en un CD. Cada arxiu no podrà superar els 10 Mb; en cas de 
que el projecte sigui més gran caldrà dividir-lo en varis, fins a un màxim de 10 arxius pdf.

1. Obres d'enderroc d'edificis.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material). En aquest projecte figurarà la construcció d'una tanca del solar resultant, opaca, de 2 m 
d'alçada mínima,  situada en  l'alineació del  vial  i  construïda  amb materials  que garanteixin  les condicions d'ornat  i 
seguretat.

- Assumeix de direcció d'obres i de permanència.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- Constituir fiança urbanística d'acord amb l'article 16 les OME i fiança dels costos previstos de gestió dels residus 
d'acord amb l'article 11.c) del Decret 89/2010. C
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- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició d'acord amb la legislació vigent, segons la disposició addicional 
primera del Decret 89/2010.

- Dos exemplars originals emplenats del qüestionari d'Estadística, Edificació i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

- La tanca de protecció durant l'execució de les obres i, en el seu cas, la bastida han d'estar contemplades a la memòria 
i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s'ha de garantir un 
pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair la calçada, no es podrà  
iniciar cap actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

2. Obres que afectin o modifiquin parcialment l'estructura de l'edifici.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material), amb el contingut segons l'annex 5 en cas d'activitats.

- Assumeix de direcció d'obres i de permanència.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/ de la contractista.

- Fotografies.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- Documentació relativa a la modificació d'estructures (art. 128 OME).

- En cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i  
s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim 
per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair la calçada, no podrà iniciar-se cap 
actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

3. Reformes interiors de locals o habitatges que modifiquin la distribució i no afectin la estructura de l'edifici.

Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material), amb el contingut segons l'annex 5 en cas d'activitats.

- Assumeix de direcció d'obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/ de la contractista.

- Fotografies de l'interior del local i de la façana.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

4. Obres necessàries per la instal·lació d'ascensors, muntacàrregues permanents o elevadors de vehicles.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció de les obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista. C
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- Fotografies.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- En cas que les obres afectin l'estructura, justificar el compliment de l'art. 128 de les OME.

5. Modificació de façanes, mitgeres, patis, terrats i cobertes.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció d'obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/ de la contractista.

- Fotografies.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- En cas que les obres afectin l'estructura, justificar el compliment de l'art. 128 de les OME.

- En cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i  
s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim 
per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap 
actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

6.  Construcció de murs de contenció.  Execució de cales,  pous i  sondejos,  refonamentació,  recalç i/o consolidació. 
Treballs d'anivellació que no alterin en més d'un metre les cotes naturals del terreny en cap punt ni tinguin rellevància o 
transcendència a efectes del mesurament de les altures reguladores de l'edifici. Moviment de terres a l'entorn de l'edifici 
construït, sempre que no es produeixin variacions en més de 1,50 m sobre el nivell natural del terreny ni menys de 2,20  
m per sota del mateix. Les esplanacions de terrenys. Abocament de terres o runa en terreny privat. Construcció o 
muntatge de barraques d'obra provisionals.

Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció d'obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- En cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i  
s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OME). En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim 
per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap 
actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

7. Grues de construcció.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix tècnic de muntatge, desmuntatge i seguretat de la grua durant la seva permanència a l'obra.
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- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies.

- Certificació de la casa instal·ladora, subscrita per tècnic competent, que acrediti el bon estat dels elements de la grua i  
assumeix la instal·lació fins deixar-la en perfectes condicions de funcionament.

- Certificat "a efectes de tramitació de llicència", d'inspecció de grua desmuntada i compliment de les condicions per ser 
muntada, expedit per una entitat d'inspecció i control (EIC) (amb excepció de les grues torre autodesplegables de tipus 
monobloc de moment nominal menor o igual a 170kNm amb període d'inspecció no vençut, en que no és necessària la 
inspecció desmuntada).

- Pòlissa d'assegurança amb la cobertura indicada a l'art. 125 de l'OME.

- Document GR-1 vigent, segellat per l'entitat d'inspecció competent. (Aportar en un màxim de quinze dies de finalitzada 
la instal·lació).

- En el cas d'estar situada en via pública la llicència es condicionarà a obtenir abans de l'inici de les obres l'autorització 
d'ocupació. La tanca de protecció ha d'estar contemplada en la memòria i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta a 
escala de l'ocupació de la vorera. En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m.

8. Muntacàrregues de construcció.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció de les obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies.

- En el cas d'estar situada en via pública, la llicència es condicionarà a obtenir abans de l'inici de les obres l'autorització 
d'ocupació. La tanca de protecció ha d'estar contemplada en la memòria i l'assumeix, i s'aportarà plànol de planta a 
escala de l'ocupació de la vorera. En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim per a vianants de 0,90 m.

9. Actuacions tramitades com a llicència per la seva inclusió al Catàleg de Protecció del Patrimoni.

9a. Actuacions sobre edificis catalogats no subjectes a llicència d'obres majors:

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció de les obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies de l'espai o element on s'actua.

- Estudi de Seguretat i Salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- Estudi cromàtic en cas de restauració de façana.

- Presentació en suport informàtic en format .pdf on s'expliqui l'actuació a realitzar amb muntatge fotorealista. C
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- En cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i  
s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OOMM). En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure 
mínim per a vianants de 0,90m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair la calçada, no es podrà iniciar cap 
actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

9b. Rehabilitació o restauració de façanes, mitgeres, patis o terrats pertanyents a conjunts i entorns protegits:

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció de les obres.

- En cas que en el projecte tècnic i/o en l'assumeix de direcció de les obres no hi constés el visat, caldrà aportar la  
declaració responsable del/ de la tècnic/a competent degudament complimentat.

- Document de manifestació del/de la contractista.

- Fotografies de l'element a restaurar.

- Estudi cromàtic de la façana.

- Estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, segons RD 1627/97.

- Presentació en suport informàtic en format .pdf on s'expliqui l'actuació a realitzar amb muntatge fotorealista.

- En cas de necessitar tanca de protecció i/o bastida, aquestes han d'estar contemplades a la memòria i l'assumeix, i  
s'aportarà plànol de planta de l'ocupació de vorera (art. 122 OM). En qualsevol cas, s'ha de garantir un pas lliure mínim 
per a vianants de 0,90 m. Quan per les dimensions de la vorera s'hagi d'envair  la calçada, no es podrà iniciar cap 
actuació mentre no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

10. Tala d'arbres.

- Tres exemplars de la documentació tècnica (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d'execució material).

- Fotografies del solar o jardí.

11. La instal·lació d'infraestructures de serveis de subministrament d'energia, d'aigua, de sanejament, de telefonia o 
altres serveis similars, i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les infraestructures relatives 
a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin 
subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.

- Tres exemplars del projecte bàsic signats pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i  
pressupost d'execució material).

- Assumeix de direcció d'obres.

Badalona, 23 de maig de 2016
El secretari general accidental (Res. 3/09/15), Albert Müller i Valentí

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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