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	)�*+,-,+.�-+:�-�+��1041+��8+:+;�+,�

���+��3�1���0141�1�

��0141��+���-*7*-,+3���/ -+:�-

'��0141���1041+��8+:+;�+,���9-�<�

���0141��-59/.�

Explicació deficiències greus

ANNEX 2

	)�*+,-,+.�+���0�,,+3���/ =��+�5-��1�+51��

���+��3�� +�,*3�1�

'��+�*-�/3,�51��-,+.��;,�+,-��01�1��-/-�*1��

+�,*3�

	)�*+,-,+.�1*151����/ 1��-*4+�1�10:;�+,

���+��3�� +�,*3�1�

��+5�-,�1�/1�9-+)-�+��1��+�-�

�+5�-,�1�/ -*�-�+��1��+�-�

�-*-��/1�

�-��-�	�*>*+-
���� � 5 2 8 3 2 �

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

Incorporació d'ossera general Instal·lació dipòsit aigua (cementiri 
no disposa de punt de consum)

ACCESSIBILITAT: paviments / 
canalització aigües pluvials

Incloses No s'inclouen

��30 ���� � 5 2 9 3 0 ?
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

Condicionament de nínxols per a 
ossera

Instal·lació punt d'aigua ACCESSIBILITAT: paviments en 
escala, camins perimetrals i centrals, 
entrada/ canalització aigües pluvials

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

(*-59+**1� ���� � 2 3 6 3 2 �

REGLAMENT VÀLID Substitució porta ossari Rehabilitació bany COBERTES: nova 
impermeabilització de la coberta 

plana dels elements comuns 

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�-0�+�� ���� � � � �� � � �

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

Construcció d'una ossera general Pica integrada al punt d'aigua que no 
es considera instal·lacions d'aigua

MURS/PARETS: rehabilitació integral 
capella i reparació dels nínxols 

contigus
COBERTA: rehabilitació integral 
capella i reparació dels nínxols 

contigus

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

!-00+:�1**- ���� � � � � � � � REGLAMENT VÀLID

Construcció d'un nou ossari Construcció lavabo adaptat i 
instal·lació piques per acompanyar 

punts d'aigua

MURS/PARETS I COBERTA: 
enderroc dels nínxols amb 

deficiències molt greus. No és 
possible reformar-los

El projecte per a la licitació de 
l'actuació les contindrà

Recollida 100% aigües pluvials 
(cementiri no conectat a la xarxa de 

distribució)

�30��/1�*-�

�1*4-
���� � 0 5 9 0 1 �

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

No es preveu Construcció d'un bany amb 
instal·lació d'aigua

ACCESSIBILITAT: voreres 
perimetrals/ vial exterior per la 

comunicació interior

Incloses No s'inclouen

	��3**- ���� � � � � � � ��
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

Adequació d'un nínxol per a 
l'obtenció d'una ossera

No es preveu MURS/PARETS: construcció de 
contraforts inclòs fonamentació  i 

reparació del revestiment de façana 
del bloc de nínxols amb grapes

COBERTA: enderroc i restitució de 
coberta inclinada de teula

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Instal·lació d'un sistema 
d'il·luminació solar fotovoltaica i 
fossa sèptica amb filtre biològic 

�3�1� ���� � 0 0 9 3 2 �� REGLAMENT VÀLID
No es preveu No es preveu MURS/PARETS: construcció de 

contraforts d'alçària 3,50 m inclòs 
fonamentació

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�:�**-�- ���� � � � �� � � �@ NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT
Construcció d'una ossera No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment central/ 

barana/ passamà
No s'inclouen a la documentació 

tècnica
No s'inclouen

�-��1**23**+��/1�

*-��3,-
���� � � � �� � � �@

NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT; 
ORDENANÇA FISCAL

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: extracció 
rabasses xiprers/ paviment/ recollida 

d'aigües pluvials

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�01��+> ���� � � � �� � � �@

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

No es preveu Refer la instal·lació d'aigua COBERTA: enderroc de coberta 
plana i construcció de coberta 

inclinada de teula

Incloses No s'inclouen

�+�530� ���� � 2 0 8 3 0 �@

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

Reparació teules coberta ossera No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment granular 
/ rampa/ treure graó

Incloses No s'inclouen

�-+>�/1�

�3��,-*
���� � 5 0 7 0 0 �A

REGLAMENT VÀLID Execució d'un ossari No es preveu COBERTES: rehabilitació de 
cobertes de teula dels nínxols

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�-����1*+��/1�

B�+)-**1�
���� � 5 2 10 0 0 �A

NO REGLAMENT; CERTIFICAT NO 
VÀLID

Rehabilitació de l'ossera Adequar el subministrament d'aigua 
potable

COBERTES: construcció de nova 
coberta inclinada sobre coberta 

plana en diferents blocs de nínxols

Incloses No s'inclouen

B3-/1**-�+�*1��

	�,-�*1�
���� � � � � � � �C REGLAMENT VÀLID 

No es preveu Instal·lació d'aigua per reg i 
manteniment (el cementiri no 

disposa de conexió a la xarxa de 
distribució d'aigua)

ACCESSIBILITAT: rampa No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Nova iluminació solar

�-D-�1��/1�

�-901�<�
���� � 5 5 3 3 0 �C

NO REGLAMENT; CERTIFICAT NO 
VÀLID

Ampliació de l'ossera Construcció d'un servei higiènic 
adaptat i instal·lació de serveis 

bàsics d'aigua

COBERTES: impermeabilització de 
la canal; eliminació d'humitats i 

filtracions

El projecte per executar les obres les 
inclourà

Canvi aixeta a tipus pulsador

�-0/+�1� ���� � 0 0 5 3 2 ��
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu No es preveu MURS/PARETS: enderroc i nova 
fonamentació del mur de tanca 

perimetral

Es preveu que el projecte les inclogui No s'inclouen
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	)�*+,-,+.�-+:�-�+��1041+��8+:+;�+,�

���+��3�1���0141�1�

��0141��+���-*7*-,+3���/ -+:�-

'��0141���1041+��8+:+;�+,���9-�<�

���0141��-59/.�

Explicació deficiències greus

ANNEX 2

	)�*+,-,+.�+���0�,,+3���/ =��+�5-��1�+51��

���+��3�� +�,*3�1�

'��+�*-�/3,�51��-,+.��;,�+,-��01�1��-/-�*1��

+�,*3�

	)�*+,-,+.�1*151����/ 1��-*4+�1�10:;�+,

���+��3�� +�,*3�1�

��+5�-,�1�/1�9-+)-�+��1��+�-�

�+5�-,�1�/ -*�-�+��1��+�-�

�10-6�(- ���� � 0 0 10 3 2 ��

NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: rampa accés 
adaptat/ gual deprimit/ pavimentació 

itinerari accessible/ canalització 
aigües pluvials

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Canvi aixetes a automàtiques, 
programador i electrovàlvules (estalvi 

d'aigua)

!-00+:>� ���� � � � � � � �? REGLAMENT VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: tala d'arbres/ 
paviment en recorregut adaptat (no 

determinat)/ canalització aigües 
pluvials

Incloses No s'inclouen

�-�-0-, ���� � 0 5 9 0 0 �?

REGLAMENT NO VÀLID; NO 
CERTIFICAT

No es preveu Posada en funcionament de la xarxa 
de distribució d'aigua i posada en 
funcionament del servei adaptat 

existent

ACCESSIBILITAT: paviment per 
accedir als nínxols

El projecte per a la licitació de 
l'actuació les contindrà

No s'inclouen

�-���(*301�D�

/1�*-���:-
���� � 0 0 9 0 0 �? REGLAMENT VÀLID

No es preveu No es preveu COBERTES: substitució de coberta 
plana per una d'inclinada de teula

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

B>�,-0- ���� � � � � � � �'
REGLAMENT NO VÀLID; 

CERTIFICAT VÀLID

No es preveu No es preveu COBERTA: extracció i restitució 
d'impermeabilització i acabat de 

graves de coberta plana

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

B300-��> ���� � � � �� � � �' NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT
No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment central/ 

rampa d'accés general
Incloses Punt de llum amb placa fotovoltaica

�-5.� ���� � � � � � � �' REGLAMENT VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: accés exterior i 
passadissos interiors/ correcció 

canalització aigües pluvials 

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�+��1**- ���� � � � � � � �'
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

Implementació d'una ossera No es preveu No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Renovar xarxa d'aigua i d'enllumenat 
tipus LED

�3��-:���+�

�+)
���� � 0 0 8 0 0 �'

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment de 
formigó en vorera nínxols

Incloses Substitució instal·lació elèctrica per a 
llums led, detector de presència, 

aixetes amb polsador temporitzat i 
baters amb tancs de doble 

dercàrrega

�0/+� ���� � 0 0 8 3 2 �'

NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT No es preveu No es preveu COBERTES: reparació de cobertes; 
substitució de coberta de fibrociment 

per coberta de teula

Incloses No s'inclouen

�3*3510� ���� � � � � � � � NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT
No es preveu Construcció serveis higiènics ACCESSIBILITAT: eliminació graó 

mitger/ accés principal amb grava
No s'inclouen a la documentació 

tècnica
No s'inclouen

���+> ���� � 0 0 7 0 0 �
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu No es preveu COBERTES: enderroc i restitució de 
coberta inclinada de teula del 

magatzem; correcció de deficiències 
puntuals en cobertes dels nínxols

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�100-�/1��-0. ���� � 0 0 7 0 0 � REGLAMENT VÀLID

No es preveu No es preveu COBERTES: reparació de cobertes 
planes

ACCESSIBILITAT: rampa al portal 
d'accés

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�3**1��/1�

�10-*-/-
���� � 0 0 6 0 0 ��

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

No es preveu No es preveu MURS/PARETS: reparació de 
diferents esquerdes als blocs de 

nínxols mitjançant grapes

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�-����30+ ���� � 0 0 4 0 2 ��
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: reanivellament de 
paviment de grava

Incloses Punt de llum amb tecnologia led

�-**-/-�

/ 	5�30/>6�(-
���� � 0 0 4 0 2 �� REGLAMENT VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: acabat del 
paviment amb llambordes/ recollida 

d'aigües pluvials

Incloses No s'inclouen

"+*-/15�*� ���� � 0 2 8 0 1 ��

NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT No es preveu Refer la instal·lació d'aigua ACCESSIBILITAT: tala d'arbres/ 
paviment granular/ baranes

Incloses Dipòsit de recollida d'aigües de pluja, 
instal·lació de llumeners solars i àrea 

de recollida selectiva de residus

B0��<3*- ���� � � � � � � ��
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu Execució bany adaptat No justifiquen deficiències greus Incloses Substitució enllumenat existent per 
il·luminació amb LED i alimentació 

fotovoltaica

�-9-�1**1� ���� � � � � � � �� REGLAMENT VÀLID
Execució d'una ossera No es preveu No justifiquen deficiències greus Incloses No s'inclouen
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	)�*+,-,+.�3��10-

���+��3�1���0141�

�01�-0-,+3���51�30�

��,3���0�,,+.6�+���-*7*-,+.�3�018-9+*+�-,+.

	)�*+,-,+.�-+:�-�+��1041+��8+:+;�+,�

���+��3�1���0141�1�

��0141��+���-*7*-,+3���/ -+:�-

'��0141���1041+��8+:+;�+,���9-�<�

���0141��-59/.�

Explicació deficiències greus

ANNEX 2

	)�*+,-,+.�+���0�,,+3���/ =��+�5-��1�+51��

���+��3�� +�,*3�1�

'��+�*-�/3,�51��-,+.��;,�+,-��01�1��-/-�*1��

+�,*3�

	)�*+,-,+.�1*151����/ 1��-*4+�1�10:;�+,

���+��3�� +�,*3�1�

��+5�-,�1�/1�9-+)-�+��1��+�-�

�+5�-,�1�/ -*�-�+��1��+�-�

�104+>�/1��10 ���� � � � �� � � �� NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment total/ 
rampes/ barana

Incloses Dipòsit de recuperació d'aigua de 
pluja 

!3590;� ���� � � � � � � �� REGLAMENT VÀLID
No es preveu No es preveu No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 

tècnica
Bany: aixetes amb polsador mecànic 
i encesa d'enllumenat amb detector 

de presència

E�+> ���� � � � � � � ��
NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT; 

ORDENANÇA FISCAL

No es preveu No es preveu COBERTES: coberta de teula sobre 
la coberta plana dels nínxols

Incloses No s'inclouen

"-**23:3�-�/1�

�+�3**;�
���� � 0 0 10 0 0 ��

NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT No es preveu No es preveu COBERTES: enderroc total i nova 
construcció de coberta de teula

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

"+*-5-,3*�5 ���� � 0 0 2 3 0 ��
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu No es preveu COBERTES: repàs revoltons en mal 
estat en coberta nínxols

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

(-�"-F3* ���� � 0 2 5 0 2 �
NO REGLAMENT; CERTIFICAT NO 

VÀLID

No es preveu Renovar xarxa d'aigua ACCESSIBILITAT: paviment general 
(no determinat)

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�-��6�

�-5-**10-�+�
���� � 0 0 3 0 1 �

NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
VÀLID

No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: reposició 
paviment granulat

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Adequació del sistema d'aigües de 
pluja

"+*-G0 ���� � 0 0 9 0 0 � NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT

No es preveu No es preveu MURS/PARETS: reparació de murs 
mitjançant grapes i reforç fonaments 

del mur perimetral

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Adequació i millora espai acopi de 
brossa

�-5�**3�: ���� � � � � � � @
REGLAMENT I CERTIFICAT A 

PERPETUïTAT

No es preveu No es preveu MURS/PARETS: reparació 
d'esquerdes en la connexió del mur 

perimetral amb els cossos de nínxols

No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�*9-�<> ���� � � � � � � A
NO REGLAMENT; CERTIFICAT NO 

VÀLID

Projecte apartat 5.2 preveu ossera
Informe tècnic addicional justificant 
que l'actuació consisteix en l'obra 
civil del recinte, que permetrà la 

Instal·lacions d'aigua No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 
tècnica

Lluminaria solar 

�*93�� ���� � � � � � � A REGLAMENT VÀLID
No es preveu Executar una nova canonada d'aigua 

potable que doni subministrament al 
No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 

tècnica
No s'inclouen

�-9-�1� ���� � � � � � � A
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu Instal·lació nous punts d'aigua No justifiquen deficiències greus Incloses Substitució enllumenat existent  per 
il·luminació amb LED

�**-��01� ���� � 0 0 4 3 0 A
NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT No es preveu No es preveu ACCESSIBILITAT: paviment exterior 

de formigó
Incloses No s'inclouen

�3001�� ���� � 0 0 0 0 0 �
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 

VÀLID

No es preveu No es preveu No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 
tècnica

No s'inclouen

�3+)> ���� � � � � � � '
REGLAMENT NO VÀLID; NO 

CERTIFICAT
No es preveu No es preveu No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 

tècnica
No s'inclouen

�-0*-4> ���� � 0 0 0 3 0 '
NO REGLAMENT; CERTIFICAT 
FORA TERMINI

No es preveu No es preveu No justifiquen deficiències greus El projecte per executar les obres les 
inclourà

Canvi aixeta a tipus pulsador

!10 ���� � � � � � �  NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT
No es preveu No es preveu MURS/PARETS: tancament d'un 

edifici de nínxols
Incloses No s'inclouen

"+*-/-�1�� ���� � 0 0 0 0 0 � NO REGLAMENT; NO CERTIFICAT
No es preveu No es preveu No justifiquen deficiències greus No s'inclouen a la documentació 

tècnica
No s'inclouen

ROSER MALAGELADA (1 de 3)
AiCL - Tècnic de Gestió I
Data signatura :08/10/2019 11:14:04
HASH:8E9A8F17F835A8D2F5E62153C4846160C1A755DF

MONTSE ROURA (2 de 3)
Arquitectura - Arquitecte Tècnic
Data signatura :08/10/2019 14:11:38
HASH:8E9A8F17F835A8D2F5E62153C4846160C1A755DF

XAVIER  MONTAL ROURA (3 de 3)
Arquitectura - Arquitecte superior
Data signatura :08/10/2019 14:24:37
HASH:8E9A8F17F835A8D2F5E62153C4846160C1A755DF

Codi per a validació :GFY7G-BU6W3-EZBR3
Verificació :http://www.ddgi.cat/verificador
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/3.

DIPUTACIÓ DE GIRONA - ANNEX
País: CAT, Institució: DDGI, Codi UACG: Assistència i Cooperació als Municipis / 023, Núm.
expedient: 5099, Codi Classificació: X020100, Any expedient: 2019, País: CAT, Institució: DDGI,


