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Dimecres, 18 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Badalona

ANUNCI

Exp. 225/ORD-2/13.

En data 28 de novembre de 2013 l'Alcalde ha dictat una Resolució, de conformitat amb l'informe Jurídic-proposta de 
resolució, que transcrita literalment diu:

"Vistos els antecedents reflectits en les actuacions que consten en el procediment en tràmit, complimentat allò que ens 
ha estat requerit, en base a l'art.  172.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  
Locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre (ROF), en relació a l'art. 83.1 de la Llei 39/1992 de la 
Llei  de  Règim  Jurídic  de  les  Administracions  Públiques  i  Procediment  Administratiu  Comú  (LRJAPPAC),  i  altres 
preceptes concordants, passem a emetre un Informe Jurídic, per a la seva incorporació a l'expedient de referència, en 
els següents termes:

ANTECEDENTS.

I.- El  Ple  de  l'Ajuntament,  en  sessió  ordinària  de  data  30  de  juny  de  2009  va  aprovar  definitivament  el  text  de 
l'Ordenança municipal d'Obres menors i els seus annexos, el qual va ser publicat íntegrament al  Butlletí Oficial de la  
Província de Barcelona de data 13 de juliol de 2009.

II.- En data 12 de novembre de 2013 el Gerent de l'àmbit de Territori ha emès un informe on posa de manifest que la 
pràctica diària i el transcurs del temps amb aprovació de normativa posterior a l'aprovació de l'ordenança, fan necessari 
portar  a  terme  una  actualització  dels  diferents  annexos  per  tal  de  simplificar  la  classificació  del  tipus  d'obres  i  
homogeneïtzar  la  documentació de cadascun dels epígrafs  en base a l'aplicació  de tota la normativa actualitzada. 
L'informe ve acompanyat de la proposta de modificació dels annexos de l'Ordenança d'Obres Menors tal i com consta a 
l'expedient.

III.- Vist que la Disposició addicional tercera de l'actual ordenança disposa que mitjançant decret d'Alcaldia es podran 
modificar i adequar els annexos de l'Ordenança municipal d'Obres Menors.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES.

Primera.

La potestat reglamentària local, és la primera de les potestats administratives que l'article 4 de la LRBRL atribueix als  
ajuntaments, que es materialitza en el poder de produir dins l'esfera de les seves competències i com a expressió de 
l'autonomia garantida constitucionalment, normes jurídiques vàlides i eficaces a l'ordenament jurídic general, i que són 
d'aplicació  directa d'acord amb els principis de competència i  jerarquia,  com a mitjà per  intervenir  en l'activitat  del  
ciutadans, conforme amb el que preveu l'art. 84 de la LRBRL i el 236 de la LLMRLC. Aquest procediment s'ha d'ajustar  
als principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congruència amb les finalitats que justifiquen la potestat i el respecte 
a la llibertat individual, potestat que es concreta preeminentment com a manifestació prototípica de la potestat normativa 
local  bàsicament  en  la  producció  d'ordenances  que  són  disposicions  de  caràcter  general  de  valor  i  eficàcia 
reglamentàries

Segona.

En data 30 de juny de 2009 el Ple de l'Ajuntament va aprovar definitivament el text de l'Ordenança municipal d'Obres 
menors i els seus annexos (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 13 de juliol de 2009), de conformitat 
amb el procediment legalment establert per a l'aprovació de les ordenances locals als articles 49 de la Llei 7/1985, de 2  
d'abril,  reguladora  de les bases del  règim local  (LBRL),  236.1 del  text  refós de la  Llei  municipal  i  règim local  de  
Catalunya (LMRLC) aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril,  178 del TRLMRLC i als articles 61 i  62 del 
Decret 179/1995, ROAS. C
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Tercera.

La potestat  d'aprovació d'ordenances municipals es reconeix a la llei  i  està atribuïda al Ple de la Corporació,  amb 
caràcter indelegable, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 22.4 de les LRBRL i en relació amb l'article 52.2.d del 
TRLMRLC, acord que, conforme l'article 114.1 del TRLMRLC, requereix que sigui adoptat amb el  vot favorable de la 
majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació, sense que calguin quòrums qualificats.

Vist l'informe emès pel Gerent de l'Àmbit de Territori 12 de novembre de 2013 que consta incorporat a l'expedient, la 
modificació dels annexos de l'ordenança respon a la voluntat de portar a terme la seva actualització per tal de simplificar 
la classificació del tipus d'obres i homogeneïtzar la documentació de cadascun dels epígrafs en base a tota la normativa 
aplicable però no suposa una activitat d'intervenció normativa.

L'Ordenança municipal  d'Obres  Menors  aprovada definitivament  en data 30  de juny de  2009 per  l'Ajuntament  Ple 
disposa a la Disposició Addicional Tercera que "Mitjançant decret d'Alcaldia es podran modificar i adequar els annexos 
de la present ordenança".

CONCLUSIONS.

Per tot l'exposat, no hi ha cap tipus d'obstacle per tal que el senyor alcalde, a proposta de la gerència de l'Àmbit de 
Territori, adopti la següent resolució:

PRIMER.-  Aprovar de conformitat amb la Disposició Addicional Tercera de l'Ordenança municipal d'Obres Menors 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.

1. Obres d'enderroc d'edificis.

- Dos 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.

- Estudi de gestió de residus de construcció i demolició d'acord amb la legislació vigent, segons la disposició addicional 
primera del Decret 89/2010.

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

-  Dos 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, que no estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança, o habitatges que 
modifiquin la distribució i no afectin la estructura de l'edifici.

- Dos 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.

- Dos 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

- 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.

- Dos 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.

C
V

E
-N

úm
. d

e 
re

gi
st

re
: 0

22
01

30
30

48
3



4

Dimecres, 18 de desembre de 2013

- 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. 
Instal·lació o construcció de tanques.

- Dos 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.

- Dos 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.

- 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). C
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- 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.

- Dos 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:

- Dos 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.

- 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:

- Dos 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.
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- 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.

- Dos exemplars de la documentació tècnica (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d'execució material).
- Fotografies del solar o jardí.

11. Tan si es fa o no cap intervenció a l'establiment, les 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 abans de 
tramitar el títol habilitant per desenvolupar l'activitat.

- 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.

12. Instal·lacions d'infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT) de l'edifici i altres instal·lacions comunes no 
incloses a l'annex 2.

- Dos 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.

ANNEX  2.  OBRES  SUBJECTES  A  RÈGIM  DE  COMUNICACIÓ  AMB  PRESENTACIÓ  DE  LA  DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA QUE S'ESPECIFICA.

1. Restauració de façanes, mitgeres, patis i terrats en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que 
no estiguin fora d'ordenació: reparació de cobertes i terrats afectant elements d'impermeabilització, reparar, revestir, 
revocar i/o pintar façana a una alçada superior a 3 m, reparar o modificar obertures sense augment de llum, reparar 
balcons o elements sortints,  reposició  d'elements alterats  en façana, col·locació o substitució  de reixes.  En el  cas 
d'activitats, que no estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança.

- Projecte tècnic signat 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.

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

- Assumeix de bastida o mitjà auxiliar utilitzat, si escau.

- 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 
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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.

- Fotografies.

- Cablejat degudament endreçat a la façana.

- Els baixants pluvials de façana s'hauran de connectar a la claveguera.

2. Obres necessàries per a la instal·lació de plataformes elevadores a efectes de supressió de barreres arquitectòniques 
que no afectin l'estructura de l'edifici, en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin 
fora d'ordenació. En el cas d'activitats, que no estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança.

-  Documentació  de  la  instal·lació  signat  per  l'interessat/da  (incloent-hi  memòria,  plànols  i  pressupost  d'execució 
material).

- Fotografies.

3. Instal·lació d'elements publicitaris (cal complir el què disposen l'Ordenança de Publicitat publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona el 18.03.2013 i l'art. 32.3 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística).

- Croquis acotat o a escala, amb descripció de l'obra, signat per l'interessat/da.
- Fotografies.
- Pressupost d'execució material, signat per la persona.

4. Abocament de terres o runa en terreny privat. Neteja de terrenys o solars. 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.

- Projecte tècnic signat 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.

- Fotografies.

5. Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions similars, en finques que no estiguin incloses en el Catàleg de 
Patrimoni  i  que no estiguin fora d'ordenació.  En el  cas d'activitats,  que no estiguin  dins el  supòsit  de l'annex  3.5  
d'aquesta ordenança.

-  Documentació  de  la  instal·lació  signat  per  l'interessat/da  (incloent-hi  memòria,  plànols  i  pressupost  d'execució 
material).

- 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 podrà iniciar-se cap 
actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

- Fotografies.

6. Obres auxiliars de la construcció: tanques de precaució d'obres, 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,  construcció o muntatge de barraques d'obra, col·locació de bastides, execució obres 
d'acabat d'obra major

- Projecte tècnic signat pel tècnic/a competent i per l'interessat/da (incloent-hi memòria, plànols i pressupost d'execució 
material).

- Assumeix de direcció de les obres. C
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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.

- 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 podrà iniciar-se cap 
actuació en tant no es disposi de la corresponent llicència d'ocupació de via pública.

- Fotografies.

7. Petites obres de reparació d'edificis. Reparació de cobertes i terrats sense afectació d'elements d'impermeabilització. 
Reparar, revestir, revocar i/o pintar façana a una alçada inferior a 3 m (sense necessitat de col·locació de bastida o mitjà 
auxiliar). Col·locació, reparació canonades de desguàs. Connectar fosa sèptica a claveguera. Construir o reparar fosa 
sèptica. En finques que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació

- Croquis acotat o a escala, amb descripció de l'obra, signat per l'interessat/da.
- Memòria.
- Pressupost d'execució material (PEM) signat per l'interessat/da.
- Fotografies.

8. Col·locació de contenidors, col·locació de sacs, retirada de runa i neteja d'interior d'edificis. En el cas d'activitats, que 
no estiguin dins el supòsit de l'annex 3.5 d'aquesta ordenança.

Hi ha d'haver una llicència atorgada o una comunicació realitzada a la mateixa adreça, que cal especificar.

- Croquis de situació (numeració i cruïlla més propera amb el nom dels carrers).
- Relacionar l'obra o neteja a la qual es refereix.
- Fotografies.

ANNEX  3. OBRES  SUBJECTES  AL  RÈGIM  DE  COMUNICACIÓ  SENSE  NECESSITAT  DE  PRESENTAR 
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA: ASSABENTAT.

1. Obres a l'interior d'habitatges que no modifiquin distribució, estructura ni façana, en finques que no estiguin incloses 
en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.

2. Obres a l'interior de locals que no modifiquin distribució, estructura ni façana, en finques que no estiguin incloses en el 
Catàleg  de Patrimoni,  que  no  estiguin  fora d'ordenació  i  que no  estiguin  dins  el  supòsit  de  l'annex  3.5 d'aquesta 
ordenança.

3. Obres a l'interior de vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin distribució, estructura ni façana, en finques 
que no estiguin incloses en el Catàleg de Patrimoni i que no estiguin fora d'ordenació.

4. Actuacions de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat.

5. Obres en establiments per activitats de l'annex de la Llei 12/2012, de 27 de desembre de 2012 (o d'altres que la 
poguessin modificar i/o complementar en el futur), que no requereixin la redacció d'un projecte d'obra segons l'art. 2.2 
de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació. Tampoc han d'estar dins els annexos I i II de la Llei 
3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, ni requerir altres informes preceptius.

ANNEX 4. AUTORITZACIÓ PER A ACTUACIONS D'URGÈNCIA.

- Memòria amb justificació d'urgència signat per l'interessat/da.

- Assumeix d'urgència de les obres a realitzar.

- En cas que 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.

- Fotografies.
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ANNEX 5. CONTINGUT OBLIGATORI DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PER TAL DE VERIFICAR LA IDONEÏTAT 
DE L'ESTABLIMENT PER A L'ACTIVITAT A DESENVOLUPAR.

Atès que és objectiu de la llicència urbanística autoritzar les obres i també verificar la idoneïtat de l'establiment per a 
l'activitat que s'hi desenvoluparà, cal que els projectes de llicència urbanística relacionats amb activitats, a part de la  
documentació indicada en l'epígraf corresponent a l'obra, tinguin com a mínim el contingut relacionat en aquest annex.
Quan en un establiment s'hi vol ubicar una nova activitat i no es fan obres de reforma, el projecte que calgui presentar  
en el tràmit de legalització de l'activitat també tindrà, com a mínim, aquesta informació justificativa de la idoneïtat de 
l'establiment, sense defecte del que poguessin requerir altres normatives.

El contingut del projecte és el següent:

1. Memòria tècnica.

1.1. Part introductòria comuna a la descripció de l'obra i l'activitat.

1.1.1. Identificació completa del titular, del representant i del tècnic redactor, amb les dades de contacte de tots ells.

1.1.2. Adreça de l'establiment i referència cadastral completa, així com coordenades UTM de l'accés principal.

1.1.3.  Informació  urbanística  (zonificació,  planejament  d'afectació,...).  Justificació  de  l'us  urbanístic  actual  de 
l'establiment.

1.1.4. Descripció detallada de les característiques principals físiques de l'establiment. Taula de superfícies i alçades 
lliures.

1.1.5. Descripció detallada de l'activitat i del seu procés de treball, amb la classificació d'acord amb la CCAE i amb les  
lleis reguladores dels tràmits de legalització vigents (Llei 20/2009, Llei 11/2009,...o les que les substitueixin) i amb els 
seus decrets desenvolupadors.

1.1.6. Descripció dels veïns de l'entorn que poden ser sensibles a l'activitat de referència, en funció de la naturalesa 
d'aquesta, per exemple respecte sorolls, emissions a l'atmosfera, circulació, etc.

1.1.7. Antecedents. Llicències i legalitzacions anteriors, tant d'obres, urbanístiques, com d'activitats.

1.1.8. En cas que l'activitat estigui ja legalitzada i siguin unes obres de reforma de la mateixa activitat, cal esmentar el  
número d'expedient, el nom del titular original, de legalització i la data de la resolució, si es coneixen.

1.2. Part de descripció de les obres

1.2.1. Descripció detallada de les actuacions i dels espais afectats.

1.2.2. Comparació de superfícies dels diferents espais, abans i després de l'actuació.

1.2.3. Transport i gestió dels residus.

1.2.4. Memòria d'enderrocs, si s'escau.

1.3. Part de descripció de les instal·lacions.

1.3.1. Relació de normatives d'afectació.

1.3.2.  Relació d'equips i  maquinària  de l'activitat  amb les potències de consum detallades.  Descripció  de les fonts 
energètiques d'alimentació.

1.3.3. Justificació numèrica i descriptiva en matèria d'incendis.

1.3.4. Justificació numèrica i descriptiva en matèria de ventilació i qualitat de l'aire.

1.3.5. Justificació numèrica i descriptiva en matèria d'accessibilitat.

1.3.6. Justificació numèrica i descriptiva en matèria d'emissions a l'atmosfera.

1.3.7. Justificació numèrica i descriptiva en matèria de sorolls. C
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1.3.8. Justificació de les places d'aparcament preceptives, d'acord amb les NU.

1.3.9. Justificació de les zones de càrrega i descàrrega, d'acord amb les NU.

1.3.10. Justificació numèrica i descriptiva de la Llei 1/2009, d'Ordenació dels Equipaments Comercials, o altres que la 
substitueixin, complementin o esmenin, si s'escau.

1.3.11. Justificació numèrica i descriptiva de l'Ocupació de la Via Pública, si s'escau.

1.3.12. Justificació numèrica i descriptiva de l'Ordenança de Sistemes de Captació Solar, si s'escau.

1.3.13. Justificació numèrica i descriptiva de l'Ordenança de la Publicitat, si s'escau.

1.3.14.  Justificació  numèrica  i  descriptiva  d'altres  ordenances  o  normatives  que  afectessin  l'establiment  o  el 
desenvolupament de l'activitat.

1.4. Part concloent comuna a la descripció de l'obra i l'activitat

1.4.1. Pressupost.

1.4.2. Estudi bàsic de Seguretat i Salut.

1.4.3. Signatura del tècnic redactor.

1.4.4. Signatura del titular.

1.4.5. En cas de no estar visat, caldrà adjuntar la declaració responsable de tècnic competent.

2. Plànols

Tots els plànols han de portar la caràtula identificativa amb totes les dades del projecte, del tècnic i del titular, així com la 
data, la numeració del plànol i el número de versió.

Quan un plànol substitueixi un altre, cal indicar-ho a la caràtula.

Hauran d'estar signats pel tècnic redactor i pel titular.

Els plànols de planta han de tenir la distribució de mobiliari,  prestatgeries i  altres elements,  així com una taula de 
superfície dels espais.

Els plànols hauran d'estar enquadernats amb la memòria o bé en fundes que estiguin enquadernades amb la memòria

Diferents plànols es poden unir, sempre que hi hagi tota la informació necessària.

Els plànols mínims que cal presentar són els següents:

2.1. Plànol d'emplaçament a escala 1:500 amb la situació de l'activitat, on es vegi la parcel·la i l'establiment. Cal que hi  
hagi el nom de tots els carrers veïns, amb les amplades acotades i la distància de l'establiment a una de les cantonades.

2.2. Plànol d'enderrocs i de nova construcció.

2.3. En cas de bastida o elements auxiliars, plànol de la parcel·la amb la ubicació de la bastida, la vorera, la calçada i 
l'espai lliure per vianants, tot acotat.

2.4. En cas de rètol, croquis acotat.

2.5. Plànols d'alçat i seccions, acotats, suficients per fer comprensible la morfologia de l'establiment.

2.6. Plànol de situació de les places d'aparcament preceptives si estan fora de la parcel·la de l'activitat i que indiqui  
l'edifici o solar on es troben. En cas que estiguin dins la parcel·la cal dibuixar-les en els plànols de planta, així com la 
zona de càrrega i descàrrega.

2.7. En cas d'haver-hi xemeneia, plànol de situació amb les coordenades UTM d'aquesta, amb el cercle, centrat en la 
xemeneia, de radi acotat dins del qual ha de superar l'alçada de totes les edificacions, la indicació de l'alçada de la 
xemeneia i de tots els edificis dins del cercle. C
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2.8. Plànol en matèria d'incendis amb les característiques de protecció passiva. Anotació de les característiques REI de 
tots  els  elements  estructurals  i  cobertes,  característiques  EI  dels  tancaments,  delimitació  de  sectors  d'incendis, 
recorreguts d'evacuació (amb les longituds indicades i les persones assignades a cada sortida), murs i franges tallafocs 
entre sectors, etc.

En cas d'evacuació per un carreró entre establiments en el plànol ha d'haver-hi dibuixat i acotat tot el recorregut fins al 
carrer,  cal  dibuixar  les  obertures  de  les  naus  veïnes  que  podrien  comprometre  l'evacuació  pel  carreró  o  la  seva 
sectorització i finalment cal dibuixar i descriure la obertura d'una possible porta entre el carreró i la via pública i anotar  
que és de ser de fàcil obertura des del carreró, sense necessitat d'una clau ni de cap altra eina.

2.9. Plànol en matèria d'incendis amb els elements de protecció activa. Extintors, BIES, detectors, ruixadors, etc.

2.10.  Plànol  en  matèria  d'incendis  d'entorn,  amb  els  hidrants  més  propers  dibuixats  i  els  paràmetres  d'accés  de 
bombers.

2.11. Plànol en matèria de ventilació, amb obertures acotades de ventilació natural, conductes, equips, etc.

2.12. Plànol en matèria d'accessibilitat, acotat.

2.13. Altres plànols que puguin considerar-se d'interès per justificar o explicar les característiques pròpies de l'activitat."

SEGON.- Ordenar al departament gestor dels expedients de llicències i altres actes de control preventiu de les obres 
menors que els annexos modificats s'aplicaran a les sol·licituds presentades al registre general a partir de la data de 
publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

TERCER.- Publicar la resolució al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al Tauler d'Anuncis d'aquesta Corporació 
municipal i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial en què s'ha publicat 
aquesta modificació.

QUART.- Trametre la modificació dels annexos de l'Ordenança municipal d'Obres Menors a l'Administració de l'Estat i 
de la Generalitat de Catalunya.

Badalona, 5 de novembre de 2013
El secretari, Juan Ignació Soto Valle
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