ÀREA DE SERVEIS AL COL·LEGIAT
SERVEI DE VISATS
Bon Pastor, 5 - 2a planta
08021 Barcelona
Horari d’atenció al públic: de dilluns a dijous,
de 9 a 19 h, i divendres, de 9 a 15.30 h
PUNT DE SERVEI DE VISATS
Bon Pastor, 5 - planta baixa
08021 Barcelona
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 9 a 19 h
Tel. 93 240 20 60
visats@apabcn.cat
www.apabcn.cat

Visat
Exprés
UNA FORMA MÉS ÀGIL DE VISAR

Visat Exprés

Més facilitats per a tu
Per facilitar-te la gestió dels tràmits vinculats al visat d’una obra, al CAATB hem posat
en marxa un nou servei: el Visat Exprés. Un
servei que et permet visar per encàrrec i
amb la màxima agilitat, a través del Punt
de Servei de Visats, que trobaràs a la planta baixa de la seu col·legial de Barcelona. El
funcionament és molt senzill: només cal que
deixis la documentació que vulguis visar i,
com a màxim l’endemà, ens posarem en contacte amb tu perquè la passis a recollir.

Horari
El servei està operatiu de dilluns a divendres, de 9 a 19 hores.

QUINS TRÀMITS S’HI PODEN DUR A TERME?
A través del sevei de Visat Exprés pots realitzar qualsevol gestió de visats,
entre d’altres:
›
›
›
›
›
›
›

Altes d’expedients
Actes d’aprovació del pla de seguretat
Programes de control de qualitat
Certificats de compliment del programa de control de qualitat
Certificats de final d’obra
Documentació de seguiment d’obra
Documentació de seguiment del control d’obra

El pagament d’aquest servei cal realitzar-lo mitjançant domiciliació bancària.

QUINS PASSOS CAL SEGUIR?

Portar o enviar la documentació al Punt de
Servei de Visats.
Els paquets es poden fer arribar
per missatger o els pot portar
personalment el col·legiat o
una persona autoritzada.

Com a màxim l’endemà, rebràs un correu
electrònic on et comunicarem si el Visat Exprés ha
estat tramitat amb èxit.
Al CAATB tramitarem els expedients per rigorós ordre d’entrada i, sempre, amb el compromís
que com a màxim l’endemà* et
farem saber, per correu electrònic, si ja pots passar a recollir
el teu Visat Exprés o si s’hi ha
detectat alguna incidència.

Emplenar el full de
sol·licitud de tràmits
que trobaràs a l’Àrea
de Visats de www.apabcn.cat i
adjuntar-lo al paquet a tramitar.
És molt important presentar
tota la documentació en un
únic paquet (sobre, capsa...),
indicant que va adreçat a l’Àrea
de Visats i incloent a l’interior el
full de sol·licitud de tràmits.

Recollir la documentació visada al Punt de
Servei de Visats.
La recollida de documentació,
igual que l’entrega, es pot dur a
terme de dilluns a divendres, de
9 a 19 hores.

* Excepte per a aquells dies que precedeixin
un festiu o un cap de setmana.

Pots consultar les instruccions detallades
a l’Àrea de Visats de www.apabcn.cat

