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Guia de visat de treballs professionals 
 
En aquesta guia hi trobareu els treballs que més habitualment viseu i que exigeixen projecte tècnic o documentació 
tècnica.  
 
En cadascun d’ells hi trobareu la codificació de la nota d’encàrrec i el contingut mínim necessari pel visat. En alguns 
casos també hi trobareu indicat documents que el treball de referència no ha de contenir.  
 
A continuació fem un llistat de recomanacions generals a tots els visats, i que són errors que es produeixen 
freqüentment:  
 

• En tots els casos cal justificar el compliment de la normativa municipal.  

• Cal posar el número del carrer a l’adreça del treball professional, tant al projecte com a la nota d’encàrrec. 

• Els documents de la oficina virtual no es poden signar abans del visat.  

• Heu de deixar espai per l’etiqueta del visat (Trobareu el protocol a la oficina virtual) 

• Programa de control de qualitat: cal marcar els processos constructius a controlar.  

• Als fulls de visat només hi caben dos titulars. Quan hi ha dos titulars al projecte tècnic o documentació, cal 
posar-los també als fulls d’encàrrec. En cas que n’hi hagi més de dos cal posar: i altres, al segon titular del 
fulls d’encàrrec.  

• Documentació tècnica (Codi d’intervenció 13): en aquest cas només cal posar el nom de l’autor del projecte 
si hi ha un projecte redactat per un tercer.  

• Els enderrocs es computen per m3 d’edificació a enderrocar (volum).  

• La superfície de murs de contenció correspon a la ocupació en planta de la sabata de fonamentació.  

• La superfície de les bastides correspon a l’alçat, no a la ocupació en planta.  

• Els EBSS, plec de condicions i normativa que s’inclou dins els projectes, cal que s’ajustin als treballs que es 
descriuen dins el treball.  

• Al títol del projecte no hi poseu bàsic i/o executiu. Només projecte o projecte tècnic.  
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Projecte d’obra nova, ampliació i/o reforma 
 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional:  11 + 05  (EBSS + Coordinació d’obra) o bé 11 + 02 (EBSS) 
      Nota: el codi 03 de Seguretat i Salut no pot anar amb un projecte) 
      32 Programa de control de qualitat (codi optatiu) 
Projecte d’obra nova: 
Codis de tipus d’obra:  11 Obra nova d’edificació (habitatge, garatge i porxo adossat a 

habitatge existent) 
12 Obra de naus i similars 
13 Obra nova d’altres edificacions (Piscines, murs, pèrgola.. )  

Projecte d’ampliació: 
Codis de tipus d’obra:  21 Ampliació d’edificació (habitatge, garatge i porxo adossat a 

habitatge existent) 
22 Ampliació de naus i similars 
23 Ampliació d’altres edificacions (Piscines, murs, pèrgola.. ) 

Projecte de reforma: 
Codis de tipus d’obra:  31 Reforma i/o restauració d’edificació (habitatge, garatge i 

porxo adossat a habitatge existent). Omplir el desplegable: Altres 
actuacions (tot el que no sigui façanes i pintura), façanes o pintura.  
32 Reforma i/o restauració de naus i similars 
33 Reforma i/o restauració d’altres edificacions Piscines, murs, 
pèrgola.. ) 
41 Reforma o condicionament de locals 
42 Decoració de locals 
51 Reforç i/o consolidació d’edificacions 
52 Reforç i/o consolidació d’altres construccions.  

 
Destí principal:   En general, codi segons correspongui al destí de l’edificació.  

Els murs de contenció de terres sense edificació posarem el codi 
35 (esbarjo) i si és un garatge 41 (aparcament). 

En cas que el treball contingui més d’un tipus d’obra al full d’encàrrec cal posar el codi de major superfície.  
 

Contingut del document:  
- Índex (cal fer constar tots els apartats incloent la justificació del CTE) 

- Memòria: (dins la memòria cal justificar l’ús urbanístic) 

o Justificació del compliment de la normativa urbanística 

o Justificació del compliment del CTE (en cas que no sigui d’aplicació cal justificar-ho) 

o Memòria de càlcul d’estructura (si afecta estructura) 

o Llistat de normativa d’obligat compliment ajustat al projecte 

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost 

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Estudi de gestió de residus segons el RD 105/2008, RD 210/2018 i el Decret 89/2010 

- Manual d’ús i manteniment  

- Plànols 

o Situació i emplaçament  

o Plànols de plantes estat actual i reforma (fonaments, distribució, estructura i coberta) 

o Plànols d’instal·lacions (en el cas que es modifiquin instal·lacions) 

o Plànol de secció i secció constructiva 

o Plànols de façanes 

o Plànols d’instal·lacions   
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Projecte d’urbanització (nova, ampliació, reforma o conservació) 
Aquests tipus de treballs només fan referència als treballs d’urbanització d’espais públics, mai corresponen a treballs 
dins les finques privades.  
 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional:  11 + 05  o bé 11 + 02 
      32 Programa de control de qualitat (codi optatiu) 
 
Projecte d’urbanització:  
Codis de tipus d’obra:    71 Obra nova d’urbanització 

72 Ampliació d’urbanització 
73 Reforma d’urbanització 
74 Conservació i manteniment d’urbanització 
75 Demolició d’urbanització 
76 Jardineria i conservació del paisatge 

Destí:       Indicar-ho en cas necessari, sinó deixar-ho en blanc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A tots els treballs d’urbanització heu de marcar sobre el % 
i us apareixerà el desplegable de les fases d’urbanització. 
Marqueu les fases incloses al vostre treball. Les despeses 
es paguen en funció del percentatge d’intervenció.  
 
Contingut del document:  
 

- Índex  

- Memòria:  

o Justificació del compliment de la normativa urbanística 

o Memòria de càlcul d’estructura (si cal) 

o Llistat de normativa d’obligat compliment 

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost 

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Estudi de gestió de residus segons el RD 105/2008, RD 210/2018 i el Decret 89/2010 

- Plànols 

o Situació i emplaçament  

o Plànol d’urbanització, plantes acabat i acotades. (En cas de reforma: estat actual i reformat) 

o Seccions representatives 

o Plànols de moviments de terres 

o Plànols d’instal·lacions 

o Plànol de senyalització 

o Detalls constructius  
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Projecte de piscina 
 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 11 + 05 (si fem coordinació d’obra) 

 o bé 11 + 02 (sense coordinació d’obra) 
       
Projecte de piscina:  
Codis de tipus d’obra:   13 Obra nova d’altres edificacions  
Destí principal:     51 Piscines  
 
Contingut del document:  
 

- Índex  

- Memòria (cal que hi consti el càlcul hidràulic: volum piscina en m3, cabal de la bomba en m3/h i cicle de la 

piscina en hores) 

- En cas de piscina de formigó armat cal tenir en compte l’aplicació de la EHE-08 

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost 

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Estudi de gestió de residus segons el RD 105/2008, RD 210/2018 i el Decret 89/2010 

- Plànols 

o Situació i emplaçament (cal que hi hagi distàncies a límits de la parcel·la i/o construccions). 

o Plànols de plantes i secció actuals. 

o Si la piscina és d’obra, cal una secció constructiva, amb indicació de l’armadura de llosa i parets. 

o Plànol d’esquema del sistema de filtració. 

o Cal indicar als plànols el punt de connexió al desaigua, aigua i electricitat.  
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Projecte d’enderroc 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 11 + 05  o bé 11 + 02 
       
Projecte d’enderroc:  
Codis de tipus d’obra:   91 Enderrocs d’obres d’edificació 
     92 Enderrocs de naus i similars 
     93 Enderrocs d’altres construccions.  
  
Destí principal:     Segons sigui el cas.   
 
Cal tenir en compte que s’ha d’incloure com a volum d’enderroc el volum total de l’edificació a enderrocar.  
 
Contingut del document:  
 

- Índex  

- Memòria  

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost 

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Estudi de gestió de residus segons el RD 105/2008, RD 210/2018 i el Decret 89/2010 

- Reportatge fotogràfic (com a mínim una foto general de la façana principal) 

- Plànols 

o Situació i emplaçament  

o Plànols de plantes (esquemàtiques amb indicació del sentit de l’estructura) 

o Plànol de secció esquemàtica 

o Plànols de façanes esquemàtiques 

 
 

Projecte de càlcul d’estructures 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 81 
 
Contingut del projecte de càlcul d’estructures:  
       

- Índex 

- Memòria.  

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost  

- Plànols de l’estructura 
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Documentació tècnica 

Sovint els Ajuntaments, en treballs de poca entitat, ens demanen una documentació tècnica o bé només un full 
d’assumeix de direcció.  

En cas que només us demanin el full d’assumeix, cal igualment adjuntar una breu descripció del treball perquè quedi 
constància de la feina que aneu a assumir.  

Important: NO posar el nom del tècnic a autor del projecte, ja que la documentació tècnica no té la consideració de 
projecte. Només posarem autor del projecte en el cas que hi hagi un projecte redactat per un tercer.  

 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 13  o bé 13 + 03 (coordinador d’obra).  
Cal tenir en compte que en una obra amb més d’un industrial cal que hagi coordinador.  
       
Documentació Tècnica:  
Codis de tipus d’obra i destí principal: Segons sigui el cas 
 
 Contingut del document:  
 

- Memòria  

- Pressupost 

- Resta de documentació (voluntària) 

- No s’ha d’incloure EBSS 

 

Projecte de bastida 
 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 75 
       
Projecte de bastida:  
Codis de tipus d’obra:   83   
 
Cal tenir en compte que la superfície de la bastida és la que correspon a l’alçat, no a la ocupació en planta.  No s’admet 
que hi hagi EBSS, si ho creieu convenient hi podeu incloure recomanacions de seguretat.  
 
Contingut del document en cas de projecte de bastida:  
 

- Índex 

- Memòria (Cal indicar la superfície de la bastida, en alçat, i la superfície d’ocupació) 

- Pressupost 

- Indicacions de muntatge i desmuntatge 

- Plànols 

o Situació i emplaçament 

o Plànols esquemàtics de planta, alçat i secció de la bastida, amb cotes de la bastida.  

 

Contingut del document en cas de certificat de bastida:   
 

- Memòria  

- Certificat 

- Fotografies de la bastida muntada.   
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Llicència d’activitats 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 41 Només llicència d’activitats 

11, 05 i 41 Si es fa projecte de reforma, direcció d’execució i llicència 
activitats. (En aquest cas la Oficina Virtual genera dos documents per 
penjar, el corresponent al projecte i el de l’activitat. Al de l’activitat pengeu 
una   nota on digui que el projecte d’activitat està inclòs al d’obra).  

Llicència d’activitats:  
Codis de tipus d’obra:   41 
 
Contingut del document per la llicència ambiental:  
 

- Índex 

- Memòria (Descripció de l’activitat, codificació i justificació del compliment de normativa) 

- Pressupost (Només de mesures antiincendis o adequació d’enllumenat d’emergència) 

- Plànols:  

o Situació i emplaçament 

o Plànols de plantes amb indicacions de protecció contra incendis i accessibilitat 

o Plànols i secció 

 
En cas de projecte de reforma del local, a més del contingut de la llicència ambiental, cal completar el projecte de 
reforma amb tots els seus apartats.  
 
 
 

Estudi bàsic de Seguretat i Salut (fins a 280.000€ de PEM) 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 02 (sense coordinació d’obra) o 05 (amb coordinació d’obra) 
       
Estudi bàsic de seguretat i salut:  
Codis de tipus d’obra i destí principal : Segons sigui el cas.   
 
Contingut del document per a l’EBSS:  
(Contingut segons RD 1627/1997) 
 

- Memòria.  

o Identificació de riscos laborals i mesures previstes.  

- Normes de seguretat i salut aplicables a l’obra.  

- Previsions i informacions útils per fer els treballs posteriors en les degudes condicions de seguretat i salut.  
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Estudi de Seguretat i Salut ( a partir de 280.000€ de PEM) 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 01 (sense coordinació d’obra) o 04 (amb coordinació d’obra) 
       
Estudi de seguretat i salut:  
Codis de tipus d’obra i destí principal : Segons sigui el cas.   
 
Contingut del document per a l’ESS:  
(Contingut segons RD 1627/1997) 

- Índex 

- Memòria.  

o Dades dels intervinents 

o PEM de l’obra 

o Memòria constructiva 

o Memòria descriptiva dels procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars 

o Identificació dels riscos laborals que es puguin evitar i mesures tècniques 

o Identificació dels riscos laborals que no es puguin eliminar i mesures preventives i proteccions 

o Descripció dels serveis sanitaris i comuns dins el centre de treball (obra) 

- Plec de condicions particulars: inclou les normes legals i les prescripcions que s’han de complir per la utilització 

i manteniment de les màquines, eines, sistemes i equips preventius.  

- Plànols:  

o Situació i emplaçament 

o Plànols d’implantació  

o Plànols de planta amb les mesures de seguretat i salut  

o Plànol de secció 

- Estat d’amidaments i pressupost (de l’avaluació de riscos concreta) 

 

Pla de seguretat i salut 

Registre o DAP 

Per elaborar-lo cal tenir com a mínim el títol de Tècnic Intermedi en Riscos Laborals i l’ha de signar el constructor que 
l’ha de dur a terme. 

 
Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 81 
       
Contingut del Pla de seguretat i salut:   
 

- El mateix contingut que un Estudi Bàsic de seguretat i salut, si el pla està redactat en base a un EBSS, però 

concretant els mitjans auxiliars i maquinària que s’utilitzarà. 

- El mateix contingut que un Estudi de seguretat i salut, si el pla està redactat en base a un ESS, però no cal que 

hi hagi plec de condicions. 

 
Nota: en cas que el contractista proposi mesures alternatives, s’han d’incloure amb la corresponent justificació 

tècnica, que no poden implicar disminució dels nivells de protecció previstes a l’EBSS o ESS. Aquestes 

propostes han d’incloure valoració econòmica i no poden implicar disminució de l’import total.   
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Projecte de parcel·lació o Divisió Horitzontal 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 52 
Si l’administració ho requereix es pot incloure un full d’assumeix amb el mateix codi.  
 
Contingut del projecte de parcel·lació  
El format d’aquest projecte s’ha extret de l’Article 28 del Decret 64/2014.  

- Índex 

- Memòria  justificativa, que ha de comprendre la finalitat o l’ús a què es pretenguin destinar els lots proposats 
i la seva adequació al planejament urbanístic aplicable i al règim legal de formació de parcel·les i finques. 

- Proforma del document públic o privat que reflecteixi la divisió de terrenys o l’operació jurídica assimilada que 
se sol·liciti. 

- Plànols:  

o Situació i emplaçament 

o Plànol de situació de la finca que es pretengui dividir, amb indicació de la seva referència registral i 

cadastral. 

o Plànol parcel·lari de la finca esmentada, a escala adequada i amb base cartogràfica topogràfica, 

representatiu dels lots proposats. 

- Superposició del plànol parcel·lari sobre un plànol de qualificacions urbanístiques. 

- Fitxes descriptives dels lots resultants, incloses les relatives als terrenys destinats a sistemes urbanístics que 
s’hagin de cedir, si s’escau. Les fitxes han d’especificar els límits, la cabuda i la qualificació urbanística de cada 
lot, així com la seva qualitat d’indivisible, si s’escau. 

 
Contingut del projecte constitució o modificació de Divisió Horitzontal:   
El format d’aquest projecte s’ha extret de l’Article 31 del Decret 64/2014.  

- Índex 

- Memòria justificativa de l’adequació del nombre d’habitatges, establiments o altres elements 

susceptibles d’aprofitament privatiu independent proposats a les determinacions del planejament 

urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. 

- Plànols a escala adequada en què constin el nombre d’habitatges, establiments o altres elements 

susceptibles d’aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic. 

- Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. 

- Proforma del document públic o privat pel qual s’incrementa el nombre d’habitatges, establiments o 

altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una 

llicència urbanística anterior. 
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Legalització d’obra acabada (només aparellador) 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 15 Projecte de legalització d’obra i direcció. 
     
Legalització d’obra acabada:  
Codis de tipus d’obra i destí principal : Segons sigui el cas.   
 
Contingut de la documentació de legalització d’obra acabada:  
       

- Índex 

- Memòria (descripció constructiva, superfícies i data aproximada d’acabament)  

- Justificació del compliment de la normativa urbanística 

- Justificació de normativa vigent al moment de la construcció.  

- Pressupost (estat d’amidaments opcional) 

- Plànols de l’estat actual.  

- Certificat de solidesa, en cas que l’Ajuntament ho requereixi.  

 

Legalització d’obra en execució (només aparellador) 

 

Codificació: 
Codis de tipus d’intervenció professional: 15 Projecte de legalització d’obra i direcció. 
     
Legalització d’obra en execució:  
Codis de tipus d’obra i destí principal : Segons sigui el cas.   
 
Contingut de la documentació de legalització d’obra en execució:  

- Índex (cal fer constar tots els apartats incloent la justificació del CTE) 

- Memòria:  

o Descripció de la part d’obra ja executada i de la pendent d’executar.  

o Justificació del compliment de la normativa urbanística 

o Justificació del compliment del CTE (en cas que no sigui d’aplicació cal justificar-ho) 

o Memòria de càlcul d’estructura (si afecta estructura) 

o Llistat de normativa d’obligat compliment 

- Plec de condicions 

- Estat d’amidaments i pressupost 

- Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 

- Estudi de gestió de residus segons el RD 105/2008, RD 210/2018 i el Decret 89/2010 

- Plànols 

o Situació i emplaçament  

o Plànols de plantes (fonaments, distribució, estructura i coberta) 

o Plànols d’instal·lacions (en el cas que es modifiquin instal·lacions) 

o Plànol de secció i secció constructiva 

o Plànols de façanes 

o Plànols d’instal·lacions    
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