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Totes les obres són supervisades per l’Administració Pública de cada zona i a 

més per la Generalitat de Catalunya. Per tal de portar a terme qualsevol obra 

en sol urbà o urbanitzat cal posseir una llicència, que és atorgada per 

l’Ajuntament del Terme on es realitzarà. 

L’Ajuntament ha d’assabentar-se de què es vol realitzar, per a quina finalitat i 

de quina forma; per això demana una documentació mínima que se li ha de 

facilitar.  

 

En el nostre cas, cal presentar el projecte d’enderroc degudament visat pel 

Col·legi d’Arquitectes Tècnics, juntament amb el full d’assumeix de direcció 

d’obres i la nota d’encàrrec que es mencionen en el següent apartat.  

En tractar-se d’una obra d’enderroc, i degut a que cal seguir unes obligacions 

per protecció del medi ambient, legislades per Govern, l’Administració demana 

un contracte entre el productor de residus i el gestor del mateixos, on 

s’especifica l’acceptació del gestor a la recollida dels residus i runes procedents 

de l’esmentat enderroc (més endavant s’explica els agents que hi intervenen en 

la gestió i les obligacions dels mateixos). Aquest contracte ha d’ésser entregat 

juntament amb l’anterior documentació, signat per les dues parts interessades, 

productor i gestor. Aquest procediment, en molts casos, porta a errors en el 

procés de gestió, ja que, l’Ajuntament demana al promotor la recerca d’un 

gestor de residus, moltes vegades, abans de que s’hagi arribat a l’adjudicació 

de l’obra en si, però l’empresa de demolicions que finalment s’encarregui de 

l’obra, pot tenir el seu propi contracte amb un gestor de residus diferent al 

presentat a l’ajuntament, amb el que els residus procedents de l’obra, poden 

acabar essent transportats a un gestor diferent del que en té constància 

l’ajuntament. Per tant, es produeix un descontrol en el parader dels residus de 

l’obra realitzada. Això ens demostra que, encara i estar regulat per normativa, 

cal afinar més en la gestió de residus que fins a les hores es porta a terme. 
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En aquest bloc he pogut comprovar, i es veurà amb la documentació adjuntada, 

que el promotor (productor), ha contractat la gestió dels residus de l’obra a la 

“Gestoria de Runes de la Construcció de Solius, S.L.”, tot i que, en realitzar-se 

l’enderroc, l’empresa encarregada del mateix, transportà la runa a 

“Recuperacions Marcel Navarro i Fills, S.L.”. 

 

Per tal de demanar la llicència d’obra, el promotor ha de presentar un escrit 

exposant la realització de l’obra demanat l’atorgament del permís corresponent, 

adjuntant la documentació esmentada anteriorment. 

L’ajuntament, un cop revisat els paper i si tot compleix amb les condicions i 

normatives vigents, atorga la llicència, sempre condicionada al pagament 

d’unes taxes i un impost de construcció, tot i essent enderrocament. Altres 

vegades, les condicions s’extenen a imposicions per part de l’Administració. En 

aquest cas, una de les condicions fixades per l’Ajuntament de Palamós, és 

conservar una de les xemeneies de la fàbrica, d’obra de totxo manual, 

assegurant la integritat de la mateixa al final de l’enderroc. Així mateix, demana 

al promotor la responsabilitat de restituir les construccions urbanes malmeses. 

Per aquest motiu obliga a la promotora a dipositar un aval de 90.000€ per a 

garantir el compliment de les condicions imposades.  

Un cop realitzades les operacions condicionants de la llicència, es permet el 

començament de les obres, sempre col·locant en zona visible, la placa 

d’atorgament de llicència per a evitar confusions en possibles inspeccions. 

 

Però l’últim requeriment administratiu abans del començament de l’enderroc és 

la comprovació de replanteig, on un tècnic de l’ajuntament, acompanyat d’un 

representant de la promotora, comproven l’estat dels espais públics, per tal de 

que si es malmeten, quedi constància de que l’estat era correcte i el promotor 

no pugui evadir la seva responsabilitat de reposició dels bens. La visita queda 

plasmada en una acta de comprovació de replanteig que també s’adjunta. 

 

 



Avís previ d’obres

Dades del promotor/a

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Domicili social

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Dades de l’obra

Tipus d’obra

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Data prevista per a l’inici del treball

Durada prevista de l’obra (en dies)

Nombre màxim estimat de treballadors a l’obra

Nombre previst de Contractistes Subcontractistes Treballadors autònoms

Dades del/de la projectista

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Dades del coordinador/a de seguretat i salut en la fase de projecte, si cal

Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

1. Especifiqueu el tipus d’identificació.

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Indústria



Dades del/s coordinador/s de seguretat i salut en la fase d’execució

Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon fix Telèfon mòbil Adreça electrònica

Dades dels contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms seleccionats

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació

Contractistes

Subcontractistes

Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació

Contractistes

Subcontractistes

Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació

Contractistes

Subcontractistes

Treballadors autònoms

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Vinculació

Contractistes

Subcontractistes

Treballadors autònoms

Signatura del promotor

Lloc i data

Si cal emplenar més dades de coordinadors, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, afegiu tants fulls com sigui necessari.

1. Especifiqueu el tipus d’identificació.

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Indústria



Comunicació d’obertura d’un centre de treball o de represa de l’activitat

Dades de l’empresa

Tipus d’identificació Núm. d’identificació

DNI NIE NIF Altres1

Nom o raó social Primer cognom Segon cognom

Domicili social

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Modalitat de l’empresa

De nova creació

Ja existent

Activitat econòmica de l’empresa Entitat gestora o col·laboradora d’AT i MP

Dades del centre de treball

Modalitat del centre de treball

De nova creació Canvi d’activitat

Represa de l’activitat Trasllat

Nom del centre de treball

Tipus de via Nom de la via

Número Bloc Escala Pis Porta

Codi postal Població Província

Telèfon Adreça electrònica

Activitat econòmica del centre de treball

Data d’inici de l’activitat Compte de cotització a la Seguretat Social

Nombre de treballadors ocupats Homes Dones Total

Tipus de centre de treball2

Superfície construïda (en m2)

Cal adjuntar un pla de seguretat i salut en el treball3

Sí No 

Cal adjuntar un projecte bàsic de l’activitat4

Sí No 

Dades de producció i/o emmagatzematge del centre de treball

Maquinària o aparells instal·lats

Unitat Potència

CV kW

Du a terme treballs o activitats inclosos a l’annex I del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el reglament dels

serveis de prevenció (BOE de 31.01.1997). Sí No 

En cas afirmatiu, especifiqueu les feines, les operacions o els agents

Signatura de l’empresari/ària o representant de l’empresa

Generalitat de Catalunya

Departament de Treball i Indústria

Lloc i data

No empleneu els espais ombrejats, que estan reservats per a l’Administració.
1. Especifiqueu el tipus d’identificació.
2. Taller, oficina o magatzem. Si es tracta d’un centre mòbil, indiqueu-ne la localització.
3. Obres incloses en el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25.10.1997).
4. Activitats amb incidència (molestes, insalubres, nocives i perilloses). Llei 3/1998, de 27 de febrer (DOGC de 13.06.1998).
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MODELO DE ACTA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 

 

 

EMPRESA 

[..................................................................................................................] 

 

 OBRA 

[..................................................................................................................] 

 

 Examinado el plan de seguridad y salud presentado por la empresa arriba 

indicada para la ejecución de la obra que asimismo se reseña, el coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra/los miembros de 

la dirección facultativa abajo firmantes dan su aprobación al citado plan, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras de construcción, tras comprobar que se trata de una adaptación del 

estudio de seguridad y salud/estudio básico integrado en el proyecto al sistema 

de ejecución de la obra de la empresa contratista, y que se recogen en el 

mismo las prescripciones contenidas en dicho estudio en materia de prevención 

de riesgos laborales.  

 

 En [...................], a [........] de [..............] de [........] 

 

 

 El coordinador de Seguridad y Salud,  La dirección facultativa, 

 

    

  Fdo.: [..........]         Fdo.: [..........] 

 

    

 

 


