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DESCRIPCIÓ 
OBRA PROJECTADA 

CONCEPTE 
LEGAL 

PRECEPTES 
REGULADORS 

TÈCNIC/S 
COMPETENT/S 

 

   PROJECTE Dd’O Dd’EO 
 
• edificis comercials 
• magatzems 
• edificis d’aparcaments 
• edificis de restauració o 

hostaleria no residencial 
(restaurant, bar, càmping) 

• edificis per a activitats de 
serveis terciaris (fires, 
congressos) 

• edificacions esportives 
(piscines cobertes, 
pavellons esportius, 
gimnasos, vestidors, 
serveis) 

• edificis per a activitats de 
lleure o de caràcter lúdic 
no cultural 

• edificacions funeràries 
(cementiri, tanatori) 

• edificis sense ús específic 
 

 
Es tracta d’obres d’edificació 
de nova planta, compreses dins 
de l’àmbit d’aplicació de la 
LOE, els usos de les quals no 
estan expressament relacionats 
en els grups a) i b) 

 
1. Del concepte legal: art. 2, 

apartat 1, c) i apartat 2, a) de 
la LOE 

2. Dels tècnics competents: art. 
10, apartat 2, a), paràgraf 
quart (per al projecte), article 
12, apartat 3, a), paràgraf 
quart (per a la direcció de 
l’obra) i art. 13, apartat 2, a), 
paràgraf tercer (per a la 
direcció de l’execució de 
l’obra); tots els preceptes de 
la LOE  

 
Arquitectes 

o 
Arquitectes 

tècnics 
o 

Enginyers 
o 

Enginyers 
tècnics, 

segons 
especialitats i 
competències 

 
Arquitectes 

o 
Arquitectes 

tècnics 
o 

Enginyers 
o 

Enginyers 
tècnics, 

segons 
especialitats i 
competències 

 
Arquitectes 

o 
Arquitectes 

tècnics 
o 

Enginyers 
o 

Enginyers 
tècnics, 

indistintament 

      
 
• casetes provisionals d’obra 
• garatges familiars no 

construïts simultàniament 
amb l’habitatge 

• nínxols i panteons 
• coberts petits i senzills 
• projecte per a la instal·lació 

de la telefonia mòbil 

 
Es tracta d’obres d’edificació 
de nova planta, excloses de 
l’àmbit d’aplicació de la LOE, 
d’escassa entitat constructiva i 
senzillesa tècnica que no 
tinguin, de manera eventual o 
permanent, caràcter residencial 
ni públic i es desenvolupin en 
una sola planta 
 

 
1. Del concepte legal: art. 2, 

apartat 2, a) de la LOE 
2. De la competència dels 

arquitectes tècnics: art. 2, 
apartat 2, paràgraf segon de la 
Llei d’Atribucions 12/1986  

 
Arquitectes 

tècnics,  
amb 
concurrència 
amb altres 
tècnics 
competents 

 
Arquitectes 

tècnics,  
amb 
concurrència 
amb altres 
tècnics 
competents 

 
Arquitectes 

tècnics,  
amb 
concurrència 
amb altres 
tècnics 
competents 
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