DOCUMENTACIÓ GENERAL NECESSÀRIA PER A
L’OBTENCIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES AL MUNICIPI
D’AIGUAVIVA
1. OBRES MAJORS
Construccions de nova planta (inclosos els coberts a partir de 30 m2), ampliacions, reformes i
rehabilitacions (inclosos els enderrocs, els canvis d’embigats i les interven-cions que afectin
l’estructura i/o la volumetria existents).
1.1. Projecte bàsic i d’execució, signat i visat.
1.2. Estudi o estudi bàsic, segons el cas, de seguretat i salut, signat i visat.
1.3. Full d’assumeix de la direcció d’obra, signat i visat.
1.4. Full d’assumeix de la direcció de l’execució de l’obra, signat i visat.
1.5. Programa del control de qualitat, signat i visat.
1.6. Full d’estadística d’edificació i habitatge, signat.
1.7. Full de nomenament del contractista, signat i segellat pel Gremi.
Per obtenir informació sobre la viabilitat de l’obra proposada, es pot presentar únicament el projecte
bàsic. Ara bé, tot i obtenir-se l’informe favorable, no es concedirà la llicència d’obres fins que no es
presenti la resta de documents.
NOTA: Les sol·licituds de llicències d’obres per a construcció d’habitatges i naus industrials de
nova planta en sòl urbà, hauran d’aportar la documentació especificada en els fulls que hi fan
referència explícita.

2. OBRES MENORS
Obres interiors i/o exteriors sobre una edificació existent que no n’alterin l’estructura ni la
volumetria, moviments de terres, petits enderrocs parcials, construcció de tanques i/o reixats,
repàs i/o canvis d’acabats interiors i/o exteriors, connexions de serveis, construcció de guals i
actuacions a voreres, vials o altres espais públics.
2.1. Planta d’emplaçament de l’obra en plànol actualitzat i ben identificable.
2.2. Plànols d’estat inicial i final d’obra, signats i visats (només segons l’abast de la intervenció
proposada).
2.3. Plànols detallats de la proposta, signats i visats; estudi bàsic de seguretat i salut, signat i
visat, i full d’assumeix de la direcció d’obra, signat i visat (només segons l’abast de la
intervenció proposada).

3. ALTRES OBRES
Construcció o instal·lació de piscines, murs de contenció, coberts de nova planta o fruit de
rehabilitacions integrals de fins a 30 m2 i desplegament de xarxes de serveis.
3.1. Plànol general del municipi actualitzat amb la situació de l’obra, ben identificable.
3.2. Projecte bàsic i d’execució, signat i visat.
3.3. Estudi bàsic de seguretat i salut, signat i visat.
3.4. Fulls d’assumex de la direcció d’obra i de l’execució d’obra, signats i visats.

