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Alta d’expedient    ANNEX I – Contingut del Projecte / Documentació Tècnica  
 

Segons l’abast de la intervenció i la normativa municipal per a la tramitació, caldrà presentar un Projecte o una Documentació 
Tècnica, el contingut dels quals s’ajustarà al següent esquema amb més o menys desenvolupament, segons es tracti de d’un 
Projecte o una Documentació Tècnica. 

 
 
 
 

0  ÍNDEX     
       
DD  DADES GENERALS   

       

 1   Identificació i agents del projecte:  promotor, projectista, altres 

       

 2   Relació de projectes parcials i documents complementaris 

 
    

       
MD  MEMÒRIA DESCRIPTIVA   
       

 1   OBJECTE DEL PROJECTE  Tipus de projecte / intervenció 

    
  

També, es definirà l’abast de la intervenció segons les condicions 
d’accessibilitat que es volen assolir i que puguin ser objecte de 
subvenció (segons les Bases del CMH i el Decret 75/2014) 

       

 2   ANTECEDENTS  Condicionants normatius, derivats de l’encàrrec, etc. 

      Preexistències i informació prèvia 

      Altres 
       

 3   DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  Descripció general de l’edifici 

      Zona de l’edifici en què s’actua 

      Descripció de les obres  

      Altres 

       

 4   REQUISITS SEGONS LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INTERVENCIÓ 

  

  Es definiran i justificaran els requisits que li siguin d’aplicació, i en concret els que fan referència a 
actuacions de conservació, actuacions de millora de la qualitat i la sostenibilitat, actuacions de millora de 
l’accessibilitat i actuacions d’habitabilitat (interiors d’habitatge). En cas d’actuacions de millora de la 
qualitat i la sostenibilitat, i en concret en allò relatiu a la millora de l’envolupant tèrmica, haurà de 
justificar-se l’acompliment dels Documents Bàsics del Codi Tècnic de l’Edificació DB-HE1 de càlcul de 
paràmetres característics de l’envolupant i DB-HR de protecció contra el soroll. 
En cas d’actuacions a l’interior de l’habitatge, destinades a assolir les condicions mínimes d’habitabilitat, 
caldrà justificar l’acompliment del Decret 141/2012. 

A més, segons l’abast del projecte, caldrà considerar altres requisits que li siguin d’aplicació (Seguretat 
d’utilització, Seguretat en cas d’incendi, etc.), així com aquells -no obligatoris- que s’adoptin per tal 
d’aconseguir una millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent. 

       
 5   DESCRIPCIÓ  DELS SISTEMES QUE COMPOSEN LES OBRES 

    
Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes constructius 
afectats (estructura, compartimentació interior, instal·lacions, etc.) 

    
 
   

CN  NORMATIVA APLICABLE     
       

    Relació de normativa d’aplicació en el projecte 

    Altres normes i documents de referència d’aplicació en el projecte 
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PR  PRESSUPOST     

   
  

   
 Valoració aproximada del cost d’execució material de l’obra (PEM) projectada per capítols, identificant-ne 

la part d’Obra subvencionable de la NO subvencionable. 

   
  

 
     
DG  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA     
       

    

La documentació gràfica detallarà les obres i instal·lacions amb la precisió suficient per a la correcta 
definició del projecte i de les obres a realitzar. 

    Observacions prèvies: 
 

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 

      en traç vermell, l’obra nova 

    Índex    

    Situació i emplaçament   Situació E. 1:2000, emplaçament E. 1:500 i escala gràfica 

    Plantes generals   Segons necessitats de la sol·licitud concreta en cada cas. 

Dibuixades a Escala 1:20 o 1:50 o 1:100 (segons necessitats) i 
escala gràfica amb cotes  

    Alçats generals 

    Seccions generals 

    Fotografies  Dels elements de l’edifici que estiguin afectats.  

    

 
 
   

DC  DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE 

       

    Annex Estudi bàsic o  
Estudi de seguretat i salut        

 Si s’escau i segons correspongui (D 1627/1997) 

    Enderrocs i residus d'obra 
"Estudi de gestió de residus"  

 Justificació del compliment del RD 105/2008, “regulador de la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició”  i del 
Decret 89/2010 “Programa de gestió de residus de la construcció de 
Catalunya, es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció”  
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