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1 Accediu a l’Oficina Virtual 

Accediu a l’Oficina Virtual_Visats_Simulació de tarifes 



2 Validació col·legial  

Després de la pantalla de validació col·legial, cliqueu “Següent”. 



3 Escolliu el treball professional 
 



En el cas d’Obres i/o Seguretat i Salut, seleccioneu el que correspongui  

Imagineu per exemple, que feu el projecte + la direcció d’obra com a tècnic únic (sense arquitecte) + 
l’estudi bàsic de seguretat i salut + la coordinació de seguretat, per la Reforma d’una façana d’un edifici 
plurifamiliar. 
                                                           



4 Seleccioneu el TIPUS DE DOCUMENT  

Es el conjunt de documents necessaris per obtenir la llicència d’obres menors, contractar i construir obres 
que No estan incloses a la LOE, i per les quals l’Administració exigeix una documentació més simplificada 
que un Projecte tal com es defineix a la LOE i al CTE, i més copleta que una Documentació Tècnica. 

Segons el CTE. Part I - Capítol 2 - Art. 6 - punt 3, apartat a  
 
A efectes de la seva tramitació administrativa, tot projecte d’edificació podrà desenvolupar-se en dos 
etapes: la fase de projecte bàsic i la fase de projecte d’execució. Cadascuna d’aquestes fases del projecte 
hauran de complir les següents condicions: 
 
El Projecte Bàsic definirà les característiques generals de l’obra i les seves prestacions mitjançant l’adopció i 
justificació de solucions concretes. El seu contingut serà suficient per sol·licitar la llicència municipal d’obres, 
les concessions i altres autoritzacions administratives, però insuficient per iniciar la construcció de l’edifici. 
Encara que amb el seu contingut no es puguin verificar totes les condicions que exigeix el CTE, definirà les 
prestacions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques i, en cap cas, 
impedirà el seu compliment. 
 
Segons la LOE. Capítol II - Art. 4 
 
El Projecte (Bàsic i Executiu) és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineix i es determinen les 
exigències tècniques de les Obres incloses a la LOE. 



Segons el CTE. Part I - Capítol 2 - Art. 6 - punt 3, apartat b  
 
El Projecte d’Execució desenvoluparà el projecte bàsic i definirà l’obra en la seva totalitat sense que en ell es 
puguin rebaixar les prestacions declarades en el bàsic, ni alterar-se els usos ni les condicions sota les que, 
en el seu cas, es va atorgar la llicència municipal d’obres, les concessions i altres autoritzacions 
administratives, excepte en els aspectes legalitzables. 
El projecte d’execució inclourà els projectes parcials i altres documents tècnics que, en el seu cas, el 
desenvolupin o complementin, els quals s’integraran en el projecte com a documents diferenciats sota la 
coordinació del projectista. 
 
Segons la LOE. Capítol II - Art. 4 
 
El Projecte (Bàsic i Executiu) és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineix i es determinen les 
exigències tècniques de les Obres incloses a la LOE. 

Els projectes poden ser la suma de diferents Projectes Parcials elaborats per diferents professionals, sempre 
que hi hagi un projectista designat que coordini i que sigui competent per el tipus d’ús de l’edifici. Hi poden 
haver projectes parcials d’estructura, instal·lacions, amidaments i pressupostos, manteniment, programes 
de control de qualitat, estudis de seguretat... 
El Projecte Parcial s’integrarà en el projecte general, com a document diferenciat sota la coordinació del 
projectista. 
El Projecte Parcial desenvolupa o complementa, parts especifiques i determinacions del projecte general, 
definint amb suficient detall per a la seva execució, les característiques constructives dels materials, 
elements, sistemes, equips, estructura, instal·lacions, equipaments, etc... 



A l’exemple exposat, direm que es tracta d’un Projecte Tècnic, per que la 
intervenció està fora de la LOE, ja que es donen els 6 supòsits següents:  

Edificació existent, fora de la LOE, si es donen els 6 supòsits següents: 

1. NO és una intervenció total de l’edifici. 

2. NO es tracta d’un Edifici protegit, o les obres no afecten a una part protegida. 

3. NO es fa variar essencialment la composició general exterior de l’edifici. 

4. NO es fa variar essencialment la volumetria de l’edifici. 

5. NO es fa variar el conjunt del sistema estructural de l’edifici. 

6. NO es modifiquen els usos característics de l’edifici. 

En el TIPUS D’OBRA, escollirem segons l’exemple exposat: reforma. 



5 Seleccioneu el TIPUS D’ACTUACIÓ  

               Es tracta d’una INTERVENCIÓ TOTAL, segons la LOE, quan es donen aquestes 2 condicions: 

1. Quan s’intervé en TOTA la superfície de l’edifici. 

2. Quan s’intervé en elements dels 4 GRUPS: Estructura; Tancaments i coberta; Divisions interiors 

i acabats; Instal·lacions. 

               Es tracta de REHABILITACIÓ INTEGRAL, segons el CTE, quan inclou TOTES les actuacions 

següents: 

1. Adequació o reforç estructural del conjunt de l’edifici. 

2. Adequació funcional i/o supressió de barreres arquitectòniques i facilitat d’accessibilitat. 

3. En edificis d’habitatges la modificació de superfícies i/o modificació del nombre d’habitatges. 

4. En edifici sense habitatges, la creació d’habitatges (canvi d’us). 

Considerem ACTUACIÓ TOTAL, i per tant, dintre de l’àmbit de la LOE, quan sigui: 
 
 - Intervenció Total 
 - Rehabilitació Integral.  



Considerem que és d’ESCASSA ENTITAT, i que per tant, està fora de l’àmbit de la LOE: 
 
Edificacions d’obra nova o annexes a l’edifici existent (<50 m2), i d’escassa entitat constructiva i senzillesa 
tècnica, que sigui d’una sola planta i que no tingui caràcter ni residencial, ni públic. 

A l’exemple exposat, direm que es tracta d’una actuació PARCIAL, ja que NO és 
una Intervenció Total, ni una Rehabilitació Integral.  



6 Seleccioneu l’ÚS PRINCIPAL  

A l’exemple exposat es tracta de la reforma de façana d’un edifici plurifamiliar, per tant, seleccionem: 
Habitatge plurifamiliar. 

7 Informeu la SUPERFÍCIE i el PEM 

A l’exemple exposat suposem una superfície de 100 m2 i un Pressupost d’Execució Material (PEM) de 
100.000 €.   



8 Escolliu el nº d’ENTITATS  

Una entitat és 1 habitatge, sense cap límit de superfície. 
Una entitat també és una altre unitat d’ocupació (local, magatzem, oficines, naus...), sempre que no tingui 
una superfície més gran de 150 m2. 

Una altre unitat d’ocupació (local, magatzem, oficines, naus...), més gran de 150 m2, es pressuposta com 
més d’una entitat. 
Les zones comuns d’un edifici, es pressuposten com més d’una entitat.  

A l’exemple exposat, tenint en compte que es la reforma de façanes (elements comuns de 
l’edifici), es tracta de més d’una entitat.  

9 Informeu si és Oficial, si és legalització, si té colindants, CP...  



10 cliqueu “Següent” per obtenir el resultat  

A la part superior, apareix el RESUM de les dades de partida, segons la informació que li hem estat donant: 

A continuació, apareix la Tarifa de VISATS: 



Seguidament, la tarifa de REGISTRE de la NEP i d’altres documents: 

Finalment, la tarifa de MUSAAT: 


