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OFICINA VIRTUAL:

Com tramitar Actes d’aprovació automàtiques
Barcelona, Setembre de 2022



Accés

PAS 1 – Accedim a l’Oficina Virtual -> Visats
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• OPCIÓ 1:

Punt de menú 

“Visats” de 

l’esquerra.

• OPCIÓ 2:

Caixa “Viseu 

digitalment...”



Aclariments – Actes d’aprovació 
automàtiques
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Per poder tramitar Actes d’aprovació automàtiques com a Direcció Facultativa (encàrrecs sense 

el treball de Coordinació en fase d’execució), cal haver tramitat prèviament alguna “Diligència 

Llibre d’incidències”.

En aquests casos primer s’haurà de fer un “Tràmit sobre expedient” de:

➢ Diligencia Llibre 

Una vegada que aquesta sol·licitud s’hagi tramitat, ja es pot fer un nou “Tràmit sobre expedient” de:

➢ Acta d’aprovació



Recerca de l’expedient

PAS 2
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Per cercar el nostre expedient tenim diferents opcions:

Tràmit:

Tenim un desplegable per 

cercar per tipus d'encàrrec

Estat:

Tenim un desplegable per 

cercar segons l’estat de 

l'encàrrec

Cercador:

Si sabem les dades podem 

cercar per: previsat, visat, 

referència cadastral, promotor, 

etc



Tràmits sobre expedients

PAS 3
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Al prémer sobre el nostre 

expedient, ens porta a la 

pantalla “Historial de 

l’expedient”.

A la dreta tenim tots els 

“Tràmits sobre expedients” 

possibles de tramitar segons 

les condicions del nostre 

encàrrec.

En aquest cas, accedirem a 

“Acta d’aprovació”, 

Recordeu que hi ha casos, en que 

primer heu de fer el tràmit sobre 

expedient de “Diligenciar llibre”.



Tràmits sobre expedients – Acta d’aprovació

PAS 4
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Haurem d’informar el Contractista del 

que estem aprovant el Pla de 

Seguretat:

• Si és la primera vegada que 

aprovem el pla d’aquest 

contractista en aquest encàrrec, 

haurem d’”Afegir nou” i emplenar 

les dades que ens demanen. El 

podem marcar com a “contractista 

habitual”. Se’ns generarà una 

base de dades personal de 

contractistes.

• Si ja li hem aprovat algun pla 

anterior i l’hem informat com a 

“contractista habitual”, el marquem 

de la llista

Segons el tipus d’obra (pública o

privada) , dels participants en el

treball (només arquitectes tècnics o

treballs compartits amb altres

facultatius) i el treball assumit

(coordinacions o direccions), se’ns

generarà el model d’acta d’aprovació

que correspongui.



Tràmits sobre expedients – Acta d’aprovació

PAS 4
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En funció de les dades que haguem 

informat en l’alta de l’expedient:

• Autor/a del projecte: si hem 

assumit el treball o hem informat 

el Projectista com a Agent, es 

recuperaran; si no, les haurem 

d’informar.

• Autor/a de l’Estudi de 

seguretat: si hem assumit el 

treball o hem informat el redactor 

de l’Estudi de seguretat com a 

Agent, es recuperaran; si no, les 

haurem d’informar.

Hem d’informar si es dona 

conformitat al Pla.



Tràmits sobre expedients – Acta d’aprovació

PAS 4
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A l’apartat “Documents” 

tindrem l’historial de les actes 

d’aprovació tramitades en 

aquest encàrrec.

Haurem de fer “Següent” per 

continuar amb el tràmit.



Tràmits sobre expedients – Acta d’aprovació

PAS 5
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El document s’emplena 

automàticament amb les 

dades informades (en verd).

Haurem de fer “Següent” per 

continuar amb el tràmit.



Tràmits sobre expedients – Procediment Signatura 
Digital
PAS 6
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Segons la llegenda de colors:

• Vermell: hem de signar els documents 

per continuar amb el tràmit

• Groc: una vegada que hem signat 

nosaltres, ens indica que aquest 

imprès/document l’ha de signar algun 

altre participant del que hem informat 

(arquitecte tècnic o altre facultatiu)

• Verd: la nostra signatura s’ha validat 

correctament

Haurem de seleccionar el certificat amb el 

que volem signar els impresos i/o 

documents que hem aportat, si en disposem 

de més d’un.

• Els impresos es signaran tots a la 

vegada, prement el botó “Signar” que hi 

ha al final del bloc “Impresos”.

• Els documents tècnics s’han de signar, 

un a un, per definir el lloc on volem 

inserir la signatura, amb el botó 

“Signar” que trobarem a la línia de cada 

document de l’apartat “Documents 

tècnics”.



Tràmits sobre expedients – Procediment Signatura 
Digital

PAS 7
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Si l’acta d’aprovació que 

estem tramitant, correspon a 

un treball que hem assumit 

com a tècnic únic, una 

vegada que hem signat 

l’imprès, es mostra en verd i 

ens apareix el botó 

“Continuar amb el procés”.



Tràmits sobre expedients – Acta d’aprovació

PAS 8
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Automàticament ens 

torna a l’oficina virtual.

Haurem de fer 

“Següent” per 

continuar amb el 

tràmit.



Tràmits sobre expedients – Notificacions i/o 
Facturació

PAS 9

13

En aquesta pantalla:

• Podem definir si volem 

que el promotor rebi 

notificacions 

automàtiques de la 

tramitació d’aquest 

expedient.

Haurem de fer 

“Sol·licitar” per enviar el 

tràmit a revisió per part del 

Cateb. 



Tràmits sobre expedients – Tramitació de la 
sol·licitud

PAS 10

14

Se’ns mostra un missatge 

confirmant que la nostra 

sol·licitud s’ha sol·licitat i  

tramitat correctament.
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Per a més informació, contacteu:

• Per telèfon: 93 240 20 60 
(de Dilluns a Dijous de 9:00 a 17:00h · Divendres de 9:00 a 14:30)

• Pel canal de Consultes

• Per mail: visats@apabcn.cat

https://caateebcn.force.com/VirtualOffice_Consultation
mailto:visats@apabcn.cat

