
Aquest document PDF inclou els marcadors de la 

FASE DE PROJECTE per subvencions de CMH 

convocatòria 2020 

 

 Per poder analitzar els marcadors heu d’obrir el desplegable dels 

marcadors del present document 

 Els marcadors han de seguir l’estructura jeràrquica mostrada al 

present document, en forma d’arbre desplegable. 

 Els marcadors han d’estar referenciats a la part documental on es 

mostri el contingut mínim de la documentació especificada a la 

consulta prèvia obtinguda al portal de tràmits de l’Ajuntament. 

 Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un 

marcador que no tingui contingut no s’ha d’eliminar el marcador, 

s’haurà d’enllaçar el marcador a la part del document on es 

justifiqui que no s’ha d’informar dels paràmetres sol•licitats. 

 Aquesta pàgina del document no ha de formar part del vostre 

Projecte Tècnic, en cas que combineu aquest document amb el 

vostre haureu d’eliminar aquesta pàgina del document PDF 

resultant 

 

IMPORTANT: 

Aquesta pàgina del document NO ha de formar part de la vostre 

projecte tècnic, en cas que combineu aquest document amb el vostre 

haureu d’eliminar aquesta pàgina del document PDF resultant. 
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