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DESCRIPCIÓ 
OBRA PROJECTADA 

CONCEPTE 
LEGAL 

PRECEPTES 
REGULADORS 

TÈCNIC/S 
COMPETENT/S 

 

   PROJECTE Dd’O Dd’EO 
 
Ampliacions, modificacions, 
reformes o rehabilitacions que 
alterin la configuració 
arquitectònica de l’edifici, en 
edificis del grup c) de la LOE 
(veure tipologia en la plantilla 
d’obra nova) 
 

 
Es tracta d’obres d’ ampliació, 
modificació, reforma o 
rehabilitació en edificis 
englobats en el grup c) de la 
LOE -o els usos dels quals no 
estan expressament relacionats 
en els grups a) i b)-, amb 
caràcter d’intervenció total o 
parcials que produeixin una 
variació essencial de la 
composició general exterior, la 
volumetria o el conjunt del 
sistema estructural o tinguin 
per objecte canviar els usos 
característics del edifici
 
Els tècnics que són competents 
per projectar de nova planta 
aquest tipus d’edificis -del 
grup c)-, també són competents 
per projectar qualsevol 
intervenció parcial sobre les 
mateixes edificacions 
 

 
1. Del concepte legal: art. 2, 

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

2. Dels tècnics competents: art. 
10, apartat 2, a), paràgraf 
cinquè (per al projecte), 
article 12, apartat 3, a), 
paràgraf cinquè (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 
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Ampliacions, modificacions, 
reformes o rehabilitacions que 
no alterin la configuració 
arquitectònica de l’edifici, 
sigui quin sigui l’ús d’aquest 
edifici 
 
Per exemple: 
• Consolidació de forjats 
• Substitució de cobertes 
• Sanejament de façanes 
• Renovació d’instal·lacions 

i d’altres elements 
• Redistribució interior 
• Obra per a la instal·lació 

d’un ascensor 
• Construcció d’una escala 

interior 
• Construcció d’un altell 

dins de la planta d’una 
nau 

• Canvi d’ús d’un local per 
destinar-lo a habitatge, 
ubicat en un edifici amb 
destinació principal 
d’habitatges 

 

 
Es tracta d’obres d’ ampliació, 
modificació, reforma o 
rehabilitació, parcials, sobre 
qualsevol edificació, que NO 
produeixin una variació 
essencial de la composició 
general exterior, la volumetria 
o el conjunt del sistema 
estructural o tinguin per 
objecte canviar els usos 
característics del edifici 
(considerat en la seva 
globalitat) 
 
 
 

 
1. Del concepte legal: art. 2, 

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

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