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 ANNEX COMUNICACIÓ OBRES MENORS (que no requereixen projecte) 
 

IDENTIFICIACIÓ  
PROPIETARI (Cognoms i nom / Raó social)  
 
 

NIF / CIF 

Nom sentit (1):  
 
 

Carrer / Pl / Av / Altres 
 

Núm. Planta Esc Porta Telèfon 

CONSTRUCTOR (Cognoms i nom / Raó social)  
 
 

NIF / CIF Telèfon 

(1)  Aquest espai s’ha d’emplenar en cas que la persona trans* (transsexual, transgènere) o intersexual, s’identifiqui amb el nom sentit 
 

DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

 
 
 
 
 
 
 
Superfície reformada (m2)  
 

Superfície ampliada (m2) Pressupost d’Obra (Darrera es detalla) 

€ 

 
MEDICIÓ DE L’OBRA I MATERIALS 

m3  Excavació de 

m3  Formigó de 

m2  Paret de 30 cm. de  

m2  Paret de 20 cm. de  

m1  Envà de 

kg  Acer en perfils de 

kg  Acer en rodons de 

m2  Coberta de 

m2  Revocat de 

m2  Enguixat de 

m2  Paviment de 

ml  Tub de 

ut  Porta de               x              de 

ut  Finestra de               x              de 

m2  Pintura de  

ut  Instal·lació elèctrica de                m2, de 

ut  Instal·lació fontaneria de                m2, de 

m2  Enrajolat de paret de 

ut  Banyera de  

ut  Inodor de 

ut  Bidet de 

ut  Lavabo de 

ut  Aigüera de 

ut  Safareig de 

D’altres elements no relacionats: 
 
 

 
Móra la Nova, ____________ d ____________________    de 20 ______. 
                               
                                                          EL PROPIETARI                                                                            EL CONSTRUCTOR              
 
 
PRESSUPOST DE L’OBRA 
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                        _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 

          _______________  de   __________________  x  ________________   €/_______    =    ___________________  € 
 

 
TOTAL pressupost d’obra 

 
€ 

 
CROQUIS DE SITUACIÓ 
(En cas de que l’obra estigui situada al nucli urbà) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Els treballs es realitzaran amb les mesures de segureta i Higiene necessàries segons: 

 Decret de 31/01/1900, de Reglament de seguretat i higiene al treball 

 “Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Indústria de la Construcción” (Ordre del Ministeri de Treball 
20/05/1952, BOE 15/06/1952 i modificada 22/12/1953). 

 “Ordenanza de Trabajo para las Indústrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica” (Ordre del Ministeri de treball de 28/09/1970, 
BOE 09/09/1970 i rectificat el 17/10/1970). 

 “Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo” (Ordre del Ministeri de treball de 09/03/1971, BOE 16-17/03/1971). 

 Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en obres de 
constlrucció. 


