
TRAMITACIÓ DE PERMISOS D’OBRA, 
AJUNTAMENT DE BARCELONA

e-llicències



ORPIMO
• El dia  25 de març de 2011 es va publicar en el BOPB la nova 

Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció 
Municipal en les Obres. 

• Aquesta ordenança té com a finalitat establir els diferents 
règims d’intervenció administrativa en les obres que es 
realitzin al terme municipal de Barcelona i regular llur 
procediment.

• L’ordenança va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2011, 
preveu la implantació del procediment electrònic. Si bé 
garanteix a les persones interessades la possibilitat d’opció, 
estableix que el procediment electrònic és obligatori en les 
tramitacions amb les persones professionals de la promoció i 
els tècnics i tècniques.



Règims  d’intervenció

• Règim de LLICÈNCIA, aplicable a les obres majors 
definides a l’article 3.2.

•  Règim de COMUNICACIÓ DIFERIDA regulat a l’article 
49, aplicable a les obres menors tipus I

•  Règim de COMUNICACIÓ IMMEDIATA regulat a l’article 
50, aplicable a les obres menors tipus II

•  Règim de comunicació sense presentació de 
documentació, regulat a l’article 52, aplicable a les obres 
menors tipus III definides a l’article 3.5. Aquest règim 
s’anomena, d’ara endavant, règim d’ASSABENTAT.



Règims  d’intervenció
LLICÈNCIA: Obres Majors.

• Ajuntament , prèviament a la realització de les 
obres, analitza i verifica l’adequació del projecte a la 
normativa i resol la concessió o denegació de la 
llicència.

• Procediment general: durada 2 mesos.

• Procediments en què intervé preceptivament el 
Servei de prevenció i extinció d’incendis i salvaments 
(SPEIS) o que es refereixen a béns catalogats: durada 
3 mesos



Règims  d’intervenció
Comunicat DIFERIT: Obres Menors Tipus 
I.

• L’interessat pot iniciar obres 1 MES després de 
lliurar documentació i haver realitzat el pagament de 
la taxa e impost corresponent.

• L’ Ajuntament pot revisar el Comunicat i deixar‐lo 
sense efecte durant el termini d’aquest mes.

• L’ Ajuntament pot inspeccionar les obres durant els 
transcurs d’aquestes.



Règims  d’intervenció
Comunicat IMMEDIAT: Obres Menors 
Tipus II.

• L’ interessat pot iniciar obres AL DIA SEGÜENT 
d’haver lliurat la documentació i haver realitzat el 
pagament de la taxa e impost corresponent.

• L’ Ajuntament pot revisar el Comunicat i deixar‐lo 
sense efecte.

• L’ Ajuntament pot inspeccionar les obres durant els 
transcurs d’aquestes.



Règims  d’intervenció
ASSABENTAT: Obres Menors Tipus III.

• L’ interessat pot executar obres un cop 
comunicades les actuacions.

• Es un tràmit que no precisa la aportació de cap 
tipus de documentació ni genera cap impost ni 
taxa.

• L’ Ajuntament pot inspeccionar les obres durant els 
transcurs d’aquestes.
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Consulta Prèvia. 

• Pas previ obligatori per realitzar la sol·licitud del 
corresponent permís d’obres.

•  Aquest tràmit fet a través del WEB de l’Ajuntament de 
BCN. (Portal de tràmits de l’Ajuntament)

• Permet conèixer el tipus de permís d’obres que cal 
demanar en funció del tipus d’intervenció i permet 
aconseguir la guia de contingut documental. 

• La guia del contingut documental és on s’informa de la 
documentació a aportar segons el règim d’intervenció i les 
actuacions a realitzar.

Tramitació electrònica de l’expedient 



Consulta prèvia 
a través del 

Portal de Tràmits

Sol·licitud de 
Llicència pel

Portal de Tràmits

Informe
Urbanístic

Previ

Informe 
d’Idoneïtat 

Tècnica

Consulta prèvia 
a través del 

Portal de Tràmits

Informe 
d’Idoneïtat 

Tècnica

Presentació
Comunicat pel

Portal de 
Tràmits

Tramitació electrònica de l’expedient 

Llicències d’obres majors

Comunicats d’obres menors



Informe Urbanístic Previ. 

Informa sobre aspectes Urbanístics, de Patrimoni 
Arquitectònic, i de la necessitat de obtenir informes 
de altres Serveis de l’Ajuntament i d’altres 
Administracions .

• OBRES MAJORS DE NOVA PLANTA

• OBRES MAJORS DE GRAN REHABILITACIÓ

•  OBRES MAJORS DE REFORMA O REHABILITACIÓ 
AMB CANVI D'ÚS
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Informe d’Idoneïtat Tècnica

• Cal Informe d’Idoneïtat en tots els règims 
excepte als assabentats, donat que no cal 
entregar documentació.

• Es pot sol·licitar als col·legis professionals i a 
les diferents ECA autoritzades

• L’informe d’Idoneïtat verifica que es 
compleixen els requisits establerts a la 
consulta prèvia realitzada prèviament i que la 
documentació es presenta complint tant els 
aspectes FORMALS com TÈCNICS exigits a la 
ORPIMO.

Tramitació electrònica de l’expedient 



Informe d’Idoneïtat Tècnica, aspectes 
formals.

Obligatòriament cal aportar documents electrònics 
(PDF) amb estructura de marcadors definida en 
funció del tipus d’expedient d’obra:

6 models de projectes/documentació tècnica:
1)Projecte Bàsic Obra nova. (obra major)
2)Projecte Bàsic d’intervenció en edifici existent. 

(obra major)
3)Projecte tècnic d’obres menors.
4)Projecte d’enderrocs.
5)Projecte de grues i muntacàrregues.
6)Documentació tècnica d’obres menors.

Tramitació electrònica de l’expedient 



Informe d’Idoneïtat Tècnica, aspectes 
formals.

• Presentació de 2 documents PDF, seguint les 
indicacions de la consulta prèvia 
corresponent:

• 1º PDF: Projecte Ajuntament Barcelona.
• Memòria.
• Pressupost.
• Plànols.
• Documents Annexes al Projecte .

• 2º PDF: Documentacions Annexes a l’Expedient.
• Annexes Documentals Tècnics. (Documents 

tècnics que no formen part del projecte)
• Altres Documents Annexes. (Documents no 

tècnics que cal adjuntar)

Tramitació electrònica de l’expedient 



Informe d’Idoneïtat Tècnica, aspectes 
formals.

PDF 1: PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA.

•  Contingut i estructura documental seguint el model 
exigit a la guia de la consulta prèvia realitzada al portal 
de tràmits de l’Ajuntament.

•  Obligatorietat de Marcadors segons model de 
documentació a tramitar.

Tramitació electrònica de l’expedient 



Informe d’Idoneïtat Tècnica, aspectes 
formals.

PDF 2: DOCUMENT ANNEX A L’EXPEDIENT.

•  Inclourà tots els documents identificats a la 
guia de la consulta prèvia. (declaracions 
responsables i altres documents que no formen 
part del projecte)

• S’han d’utilitzar els models de declaració 
responsable que pertoquin segons la guia de la 
consulta prèvia i caldrà que estiguin signades 
manualment.

• Les declaracions responsables poden ser 
substituïdes pels impresos col·legials actuals 
visats. (assumeix de direcció, designació 
coordinador, etc)

Tramitació electrònica de l’expedient 



1. CONSULTA PRÈVIA.

        Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de 

BCN.

2.    ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ.

        Segons el resultat de la consulta prèvia feta 

a través del web de l’Ajuntament de BCN.

        Sol·licitant l’Informe d’idoneïtat a les entitats 

pertinents.

3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT.

        Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de 

BCN.

4. MODIFICACIONS DE PROJECTE
       Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN.

Tramitació electrònica de l’expedient 



1. CONSULTA PRÈVIA.

        Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN.

        
• Permet conèixer el tipus de permís d’obres que cal 

demanar en funció del tipus d’intervenció i permet 
aconseguir la guia de contingut documental. 

• La guia del contingut documental es on s’informa 
de la documentació a aportar segons el règim 
d’intervenció i les actuacions a realitzar.

Tramitació electrònica de l’expedient 



1. CONSULTA PRÈVIA.  (www.barcelona.cat)

      



1. CONSULTA PRÈVIA.
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l’obra a 
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1. CONSULTA PRÈVIA.

      

Informar del 

tipus de via, 

nom de la via i 

número



1. CONSULTA PRÈVIA.

      



1. CONSULTA PRÈVIA.

      

Només es tria una 
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Permet triar més d’una actuació
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1. CONSULTA PRÈVIA.

      



1. CONSULTA PRÈVIA.

      



1. CONSULTA PRÈVIA.

      

Seleccionar l’entitat desitjada



1. CONSULTA PRÈVIA.

      

Icona per copiar



1. CONSULTA PRÈVIA.

      

1 Enganxar la referència

2 Confirmar



1. CONSULTA PRÈVIA.

      

Triar la opció 
correcta
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1. CONSULTA PRÈVIA.
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permís d’obres.
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1. CONSULTA PRÈVIA.

      



1. CONSULTA PRÈVIA.

      
Les consultes prèvies podran ser 
modificades al portal de tràmits. Es 
permet modificar les dades 
excepte les actuacions i l’adreça



    

2.    ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 
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Prèvia

        



    

2.    ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 

Prèvia

Actuacions

Comunicat inmediat o diferit
O LLicència



1. CONSULTA PRÈVIA.

      Contingut del resultat de la consulta prèvia :        

                                                                              

              
• Data de la consulta prèvia i la seva caducitat
• Numero de la consulta prèvia.  ( paràmetre sol·licitat 

per activar el permís d’obres. )
• Emplaçament de l’actuació. (amb referència 

cadastral )                                                         
• Tipus d’intervencions per les quals es sol·licita 

permís d’obres.
• Sol·licitant del permís d’obres.
• Representant per realitzar el tràmit de sol·licitud de 

permís d’obres.
• Llistat de documents necessaris per sol·licitar el 

permís d’obres.
• Estructura dels documents a aportar i el seu 

contingut mínim.
• Declaracions responsables a aportar.



    

2.    ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ.

        Segons el resultat de la consulta prèvia feta a través 

del web de l’Ajuntament de BCN.
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Informe previ 
de Patrimoni

Informe previ 
d’Habitatge
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PDF 1 - PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA (PAB).     



    

2. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 

Prèvia

PDF 1 - PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA (PAB).     



    

2. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 

Prèvia
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Es recorda que a la web del col·legi hi trobarà Plecinstant, una eina 
que l’ajudarà a valorar les normatives que cal complir segons les 
obres i la documentació a presentar. 

L’eina la trobarà al següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/cdoc/legislacio/
Pagines/Plecinstant.aspx 
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2. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 
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PDF 1 - PROJECTE AJUNTAMENT BARCELONA 

(PAB).   
En cas que l'actuació es realitzi a un edifici catalogat (individualment o no), 
a la nostra consulta previa apareixerà:



    

2. ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ. Resultat Consulta 
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(PAB).   
En cas que l'actuació es realitzi a un edifici catalogat (individualment o no), 
a la nostra consulta previa apareixerà:

o

Depenent de la catalogació i actuacions
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En cas que l'actuació es realitzi a un edifici catalogat (individualment o no), 
a la nostra consulta previa apareixerà:
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(PAB).   
En cas que l'actuació es realitzi a un edifici catalogat (individualment o no), 
a la nostra consulta previa apareixerà:
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PDF2   ANNEX AJUNTAMENT BARCELONA.
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PDF2   ANNEX AJUNTAMENT BARCELONA.



    

2.    ELABORAR LA DOCUMENTACIÓ.            

       Sol·licitant l’Informe d’idoneïtat a les entitats 

pertinents.
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Triar un dels tipus d’obra llistats o anar al qüestionari
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Sol·licitud a través del Col·legi d’Aparelladors 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

DCA    Document resultat de la consulta prèvia a través del 
web de l’Ajuntament de Barcelona.
 
Tal i com es genera a la web de l’Ajuntament, totes les 
pàgines.
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Sol·licitud a través del Col·legi d’Aparelladors 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

PAB     Projecte Ajuntament Barcelona.
 
Projecte o documentació tècnica, seguint les indicacions de la 
consulta prèvia generada, amb format PDF i amb marcadors



    

Sol·licitud a través del Col·legi d’Aparelladors 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

AAB    Annex Ajuntament de Barcelona.
 
Declaracions responsables generades a la consulta prèvia i altres 
documents annexos a l’expedient. Les declaracions responsables, 
s’han d’aportar emplenades i signades.



    

Sol·licitud a través del Col·legi d’Aparelladors 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.



    

Sol·licitud a través del Col·legi d’Aparelladors 

Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació.

Quan el Col·legi hagi revisat el vostre expedient, podreu accedir 
al:
 
CI - Informe d’idoneïtat de l’Ajuntament de BCN



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT.

        Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN.

Tramitació electrònica de l’expedient 



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 

             
•  Si el tècnic es el REPRESENTANT informat a la 

consulta prèvia el tràmit de sol·licitud del permís 
el podrà realitzar ell. 

•  En aquest cas el tràmit UNICAMENT es podrà 
realitzar a través del portal de tràmits de 
l’Ajuntament. 

•  Procés en línia, precisa de signatura digital.

Al portal de tràmits de l’ajuntament es sol·licitaran 
les següents dades:

   -. Número de consulta prèvia.
   -. Número d’informe d’Idoneïtat.



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 

        
•  En cas de no informar de cap representant el 

sol·licitant del permís d’obres es l'única persona 
que podrà realitzar el tràmit.

•  En aquest cas el tràmit es podrà realitzar o 
presencialment a qualsevol OAC, o en línia a 
traves del portal de tràmits de l’Ajuntament.  ( El 
procés en línia precisa de signatura digital.)

En ambdós tràmits es sol·licitaran les següents 
dades:

   -. Número de consulta prèvia.
   -. Número d’informe d’Idoneïtat.



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT.  

(www.bcn.es)

        



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 

        



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 

        



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 



3. SOL·LICITAR LA LLICÈNCIA/COMUNICAT. 

        



4

MODIFICACIONS DE PROJECTE.
Tràmit a través del WEB de l’Ajuntament de BCN



4. MODIFICACIONS DE PROJECTE

•  Son modificacions substancials les que alteren de forma 
important o essencial les línies bàsiques del projecte original, de 
manera que exigeixen un nou estudi i comprovació del projecte per 
part dels serveis municipals.

•  Les modificacions substancials requereixen la sol·licitud d’una 
nova llicencia, si be en aquest cas no caldrà sol·licitar de nou 
l’informe urbanístic previ.

•  Es pot continuar l'execució de les obres que no siguin 
incompatibles amb la modificació proposada, circumstancia que 
s’ha d’acreditar en la sol·licitud de nova llicencia o en la 
comunicació. 



4. MODIFICACIONS DE PROJECTE

•  Les modificacions que no alteren les línies bàsiques del projecte 
original son modificacions no substancials.

•  Les modificacions no substancials introduïdes al procediment 
d’atorgament de la llicencia s’incorporen en el projecte i 
s’autoritzen juntament amb aquest.



4. MODIFICACIONS DE PROJECTE

•  Les modificacions de detall son les que es poden plantejar durant 
l’execució de les obres.

•  Durant l'execució de les obres s’admeten les modificacions de 
detall amb declaració responsable del tècnic o tècnica que dirigeix 
les obres adreçada a l’Ajuntament, en la qual manifesta que 
aquestes modificacions s'adeqüen a la normativa urbanística, les 
ordenances municipals i la normativa sectorial aplicable.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.

En cas de voler sol·licitar un permís d’urgència cal 
informar-ho a l’aplicatiu de l’Ajuntament per tal d’obtenir 
el permís d’obra corresponent, exemple:

Recordem que el perís d’urgència autoritza únicament les 
actuacions per eliminar el risc, no per a realitzar les reparacions 
corresponents.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT

•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT
•  Tràmits d’urgència.



APLICATIU AJUNTAMENT
•  Tràmits d’urgència.



Com podeu comprovar si l’edifici 
objecte es troba inclòs al catàleg 
de patrimoni i punt d’informació 
urbanística:

https://ajuntament.barcelona.cat/infor
maciourbanistica/cerca/es/



Patrimoni Arquitectònic i plànol urbanístic



Patrimoni Arquitectònic i plànol urbanístic



Patrimoni Arquitectònic i plànol urbanístic



Patrimoni Arquitectònic



Patrimoni Arquitectònic



Patrimoni Arquitectònic



Patrimoni Arquitectònic



Plànol urbanístic



Plànol urbanístic



Plànol urbanístic



Plànol urbanístic



Com podeu importar els marcadors des de la web del 
CAATEEB als vostres documents:



Importació de marcadors.

amidaments.exe

memòria.doc

plànols.dwg

fotografies.jpg



Importació de marcadors.

amidaments.exe

memòria.doc

plànols.dwg

fotografies.jpg

amidaments.pdf

memòria.pdf

plànols.pdf

fotografies.pdf



Importació de marcadors.

amidaments.exe

memòria.doc

plànols.dwg

fotografies.jpg

amidaments.pdf

memòria.pdf

plànols.pdf

fotografies.pdf

Projecte.pdf



Importació de marcadors.

amidaments.exe

memòria.doc

plànols.dwg

fotografies.jpg
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Projecte.pdf

Marcadors CAATEEB.pdf



Importació de marcadors.

amidaments.exe

memòria.doc

plànols.dwg

fotografies.jpg

amidaments.pdf

memòria.pdf

plànols.pdf

fotografies.pdf

Projecte.pdf

Marcadors CAATEEB.pdf

PAB

Quan combinem dos documents PDF es combinen les pàgines i els marcadors, per tan, 

podeu importar marcadors combinant l’arxiu del CAATEEB amb el vostre document 

PDF.



Per qualsevol aclariment pot contactar amb nosaltres al 
telèfon 932402060 o a través del correu electrònic 
idoneitat@apabcn.cat 


