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Documentació escrita 
 

Contingut dels projectes tècnics 
Els projectes tècnics que es presentin per a sol·licitud de llicència adequaran el seu contingut a les 

la normativa sectorial corresponent o la regulació vigent en 
el seu moment. 

Format de presentació de la documentació escrita dels projectes tècnics 
La documentació escrita dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble 

, versió 9, o format similar compatible. 

Quadre resum de paràmetres del projecte 

En document separat de la memòria general del projecte, es presentarà un full amb un quadre resum dels 
paràmetres del projecte, on de manera explícita es justificarà el compliment de la regulació urbanística aplicable 
al projecte. De manera específica contindrà les especificacions següents: 

1.- Compliment de paràmetres urbanístics 

Es justificarà numèricament el compliment dels paràmetres urbanístics referits a la finca o parcel·la objecte de la 
sol·licitud en els aspectes següents: 

Règim urbanístic 
 Especificació de la classificació i qualificació urbanística de la finca 
 Adscripció o no a sector  

 
 Usos principals 
 Usos compatibles 

Condicions de parcel·la o solar 
 Superfície mínima de parcel·la 
 Façana mínima 

 
  
 Profunditat edificable 
 Alçada màxima reguladora 
 Nombre màxim de plantes 
 Ocupació principal 
 Ocupació secundària 

Separacions i gàlibs 
 Alineacions i rasants 
 Separacions a carrer i espais públics 
 Separacions a veïns 

2.-  

la sol·licitud. 

als plànols de projecte on es justifiqui gràficament 
condicions. 

3.- Característiques estètiques de la proposta 

(edificació en els nuclis històrics, carta de colors, etc...) en els aspectes següents: 
 Materials i colors de façanes 
 Materials i colors de fusteries 
 Tipus de coberta, materials i colors 
 Tipus de tancaments de finques, mides, materials i colors 
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Documentació gràfica 
 

Format de presentació de la documentació gràfica dels projectes tècnics 
La documentació gràfica dels projectes per a sol·licitud de llicència es presentaran en format digital reproduïble 

, versió 9, o format similar compatible. 

, que es deuran 
adjuntar als corresponents arxius pdf. 

E  georeferènciats amb indicació de coordenades UTM Datum ETRS89 i incorporaran la 
corresponent escala gràfica. 

Estructura de la informació dels arxius gràfics a presentar 
Els arxius digitals en format editable que es presentin deuran de el nombre de 
capes, com a mínim, següent: 
1. Cotes del terreny 
2. Corbes de nivell 
3. Perímetre de parcel·la (polilínia tancada) 
4.  i porxos (polilínia tancada) 
5. Ombrejat i trames 

Tota l ls efectes 
  

Plànol resum de paràmetres del projecte 

Prenent com a referència el  i en document separat dels plànols del 
projecte, es presentarà un plànol resum on de manera explícita es justificarà el compliment de la regulació 
urbanística aplicable al projecte.  

De manera específica contindrà les especificacions següents referides al compliment de paràmetres 
urbanístics: 

Règim urbanístic 
 Qualificació urbanística de la finca 
 Delimitació de zona de la finca i finques contigües 
 Delimitació de sistemes confrontats (vials, passos de vianants, espais lliures, equipaments, etc...) 
 Afectacions (espai PEIN, xarxa Natura 2000, PDUSC, xarxes de serveis, carreteres, costes, etc...)  

Condicions de parcel·la o solar 
 Superfície mínima de parcel·la 
 Façana mínima 

 
  
 Profunditat edificable 
 Alçada màxima reguladora 
 Nombre màxim de plantes 
 Ocupació principal 
 Ocupació secundària 

Separacions i gàlibs 
 Alineacions i rasants 
 Separacions a carrer i espais públics 
 Separacions a veïns 

Els plànols inclouran gràficament una acotació general dels elements i gàlibs significatius 

Plànols topogràfics 

Els plànols topogràfics que es presentin en qualsevol tipus de sol·licitud de tramitació, tindran les característiques 
següents: 

Formats de presentació 
 Reproduïble pdf 
 Editable dxf, adjuntat als corresponents arxius pdf 

Condicions tècniques  
  quantitat mínima de 50-100 punts/ 1.000 m2  
   
 Arxiu digital georeferènciat amb indicació de coordenades UTM Datum ETRS89 
 ia 
 Indicació numèrica de les cotes altimètriques 
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Informació gràfica  
 Vorera, vorada,  rigoles, mobiliari, serveis urbans visibles, fins a la façana 

oposada de la via pública  
 Edificacions i configuració de la topografia de les finques veïnes que se situïn dintre de la franja de separació 

de 3 metres de les parcel·les contigües  
 Tanques i murs de delimitació 

Plànols parcel·laris 

característiques següents: 

Formats de presentació 
 Reproduïble pdf 
 Editable dxf i GML, adjuntat als corresponents arxius pdf 

Condicions tècniques  
 Informe de conformitat positiva de la Dirección General del Catastro 

 
 
 


