OBRES MAJORS – DOCUMENTACIÓ A APORTAR
a) Instància d’obres majors.
b) Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge de la Direcció General d’Habitatge.
c) Dos originals del projecte bàsic complert.
d) Plànol topogràfic de la parcel·la.
e) Justificació de l’acompliment de l'Ordenança municipal sobre estalvi d'aigua (BOPB núm.
164 de 9/07/2008).
f) El projecte ha d’incloure un plànol d’ocupació de la via pública indicant el període
d’ocupació, la situació del contenidor, la tanca d’obra i la justificació del manteniment d’un
pas mínim de 90 cm. d’ample per la circulació dels vianants.
g) El projecte executiu ha d’incloure la justificació del compliment del decret 21/2006, de 14
de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis.
h) Assumeix de l’arquitecte.
i) Nomenament de l’aparellador.
j) Programa Control de Qualitat.
k) Estudi Bàsic de Seguretat i Salut o Estudi de Seguretat i Salut, segons el Reial Decret
1627/1997 de 24 d’octubre.
l) Nomenament del contractista, visat pel Gremi de Contractistes de Castellar del Vallès, o
bé aportar còpia de la declaració de l’Impost d’Activitats Econòmiques del contractista,
d’àmbit local, provincial o estatal.
m) Fotografia del solar o de la totalitat de la façana si existeix ja un edifici, on es pugui
apreciar la urbanització.
n) Justificació del pressupost segons l’ordenança fiscal núm.5.
o) Document d’acceptació, signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la
correcta destinació dels residus, separats per tipus.
p) Sol·licitud d’autorització excepcional al medi urbà sobre la fauna salvatge protegida al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en el cas de
l’existència de nius d’espècies protegides segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Fins a l’obtenció de la
corresponent autorització no es podrà concedir la llicència d’obres.
q) D’acord a l’Ordenança municipal per a la Convivència i el Civisme de Castellar del Vallès,
caldrà dipositar un aval, bancari o en metàl·lic, per garantir la reposició i millora
d’elements d’urbanització i mobiliari urbà, d’acord amb els següents paràmetres:
Garantia

Valors màxims o
mínims

Parcel·les amb façana (s) de llargada inferior a 10 ml

520 €/ml

màxim de 5.195 €

Parcel·les amb façana (s) de llargada igual o superior a 10 ml

440 €/ml

mínim de 5.200 €

en zones on les xarxes de serveis soterrades són les habituals :
Parcel·les amb façana (s) de llargada inferior a 10 ml
970 €/ml
Parcel·les amb façana (s) de llargada igual o superior a 10 ml
790 €/ml

màxim de 8.000 €
mínim de 8.170 €

Situació de la parcel·la
en zones on les xarxes de serveis aèries són les habituals :

Coeficients correctors de nova implantació:
Obres de reforma interior
Parcel·les amb dues o més façanes

0,50
0,65
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Avís important: L’aval bancari serà lliurat al Departament de Tresoreria, situat a la planta baixa
d'aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9h a 14h. Per l’aval en metàl·lic, l’interessat haurà
de fer transferència al següent número de compte corrent:
LACAIXA ES11 2100 0106 7002 0000 3418
La presentació d'aquest aval és prèvia al tràmit de l'expedient administratiu per la concessió de la
llicència d'obres. Un cop finalitzades les obres, l'aval es retornarà prèvia sol·licitud i inspecció dels
Serveis Tècnics.

Aquesta és la documentació mínima imprescindible. L’Ajuntament, mitjançant els seus
serveis podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que la
llicència d’obres es concedeixi amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les
màximes garanties tècniques.

INFORMACIÓ SOBRE LA INSTAL·LACIÓ DE TANQUES D’OBRA A LA VIA PÚBLICA
D’acord amb l’article 60 de l’Ordenança reguladora de la edificació:
•

Cal que les tanques tinguin la solidesa i la forma adient a l'ús al qual es destinin, que permetin
la circulació de vehicles i vianants sense risc i que tinguin una visibilitat garantida, tant de dia
com de nit, amb la senyalització lluminosa adequada per tal que es puguin detectar.

•

La tanca s'ha de compondre de paraments verticals plans opacs (maons, taulons, pannells
prefabricats...) d'una altura mínima de 2,00 m, mesurada sobre la cota de la rasant de la
vorera. Exteriorment la tanca ha d'anar pintada. No s'admeten reixats metàl·lics, plàstics o
similars.

Model de tanca:
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INFORMACIÓ SOBRE CONDICIONS DE SEGURETAT A LA VIA PÚBLICA
DURANT LES OBRES DE COSTRUCCIÓ
L’ocupació de la via pública haurà de tenir present les següents condicions:


No dificultar el trànsit per les vies públiques.



Els materials d’enderroc o construcció romandran únicament al carrer el temps precís per ser
traslladats a l’abocador o recollir-se dins de la zona d’obra, estan degudament il·luminats i
senyalitzats.



No es podrà impedir temporalment la circulació de vehicles o persones, sense la prèvia
autorització de la Policia Local.



Cal garantir en tota la longitud de façana un pas mínim per a vianants a nivell de vorera de 0,90
m. d’amplada lliure de qualsevol objecte.



En casos especials de no poder complir les condicions grafiades a continuació, caldrà trobar una
solució negociada amb la Policia Local.

