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NOTA:  Aquest document inclou marcadors per 

facilitar la seva navegació. 
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INTRODUCCIÓ 

 

1.- Objecte del document 

1.1. L’objecte d’aquesta instrucció tècnica és definir els paràmetres de control i verificació dels 

projectes per tal d’obtenir l’informe d’idoneïtat i posteriorment poder sol·licitar el permís d’obres a 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta revisió consisteix en la verificació i el control urbanístic de les 

obres. 

 

2.- Abast 

2.1. L’abast de la instrucció inclou: 

- La verificació de la completitud de la documentació que, segons el tipus d’actuació es 

genera en el tràmit de CONSULTA PRÈVIA PER A LA TRAMITACIÓ DE PERMISOS D’OBRES: 

LLICÈNCIA, COMUNICAT (DIFERIT –tipus I-, IMMEDIAT –tipus II-), del portal de tràmits de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

- L’acreditació del compliment dels paràmetres tècnics establerts en l’annex III de la 

resolució d’habilitació, quan siguin d’aplicació en les obres de què es tracti. 

 

3.- Referències 

3.1. La normativa de referència d’aquesta instrucció inclou: 

- Resolució d’habilitació del CAATEEB com a entitat col·laboradora amb l’Ajuntament de 

Barcelona. 

- Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) 

- Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) 

 CTE DB SUA. Seguretat d’Utilització i Accessibilitat 

 CTE DB SI. Seguretat en cas d’incendi 

- Ordenança Metropolitana d’Edificació (OME) 
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- Ordenança Metropolitana de Rehabilitació (OMR) 

- RD 2267/2004 “Reglamento de seguridad contra incendios en los edificios industriales” 

RSCIEI. 

- Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D135/1995) 

- Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis (ORCPI/08) 

- D141/2012 Condicions mínimes d’habitabilitat 

 

4.-  Objecte i Abast de la verificació dels projectes 

4.1. La revisió dels projectes inclourà la comprovació de que tant l’estructura com el contingut dels 

projectes siguin aquells que determina la consulta prèvia que s’ha generat en el portal de tràmits de 

l’Ajuntament de Barcelona segons el tipus d’intervenció a realitzar.  

4.2. La documentació sol·licitada s’haurà d’entregar en format PDF dividida en dos. El primer 

inclourà el projecte i els documents annexes al projecte, i el segon contindrà els documents 

annexes a l’expedient, tal com indica la guia del procés que s’inclou a la consulta prèvia extreta 

del portal de tràmits de l’ajuntament. 

4.3. A banda d’aquests dos documents, caldrà enviar la consulta prèvia sencera extreta del portal 

de tràmits. La consulta prèvia és un document que es genera al portal de tràmits de l’ajuntament i 

que recull les intervencions marcades.  

4.3.1. La consulta prèvia inclou la guia de tramitació, que servirà com a guió de revisió dels 

projectes. 
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4.3.2. Quan el resultat de la consulta generi dues o més guies documentals, el règim d’aplicació 

serà sempre el de la tipologia de més nivell, però caldrà complementar-lo amb tota la 

informació requerida –per exemple, en cas d’actuació en façana amb mitjans auxiliars, caldrà 

seguir la guia de la façana per tal de redactar el projecte, i complementar-lo amb la 

documentació tècnica dels mitjans auxiliars en els apartats corresponents-. 

 Tots aquells documents que siguin idèntics en els dos índexs, només caldrà adjuntar-los una 

vegada. 
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4.3.3. Es comprovarà que les actuacions s’han informat correctament a la consulta prèvia. 

Aquestes actuacions hauran de ser coincidents amb les descrites al projecte. 

 

4.3.4. Es comprovarà l’adreça de les obres, la referència cadastral i també si l’emplaçament de 

les obres té algun tipus de catalogació (individual o per conjunt o entorn) per part del Dep. de 

Patrimoni. En cas afirmatiu, es verificarà la documentació que el projecte haurà d’incloure en 

l‘apartat corresponent segons la consulta prèvia aportada. 
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4.3.5. Es comprovarà que la consulta prèvia enviada contingui totes les pàgines i apartats 

corresponents. 

 

4.4. Es comprovarà que els documents PDF incloguin els marcadors per facilitar la navegació pels 

diferents apartats del document. 

PDF-1: Projecte Barcelona (PAB). El contingut mínim haurà de ser el següent: 

  . Memòria 

  . Pressupost 

  . Plànols 

  . Documents Annexes al Projecte 

PDF- 2: Annexes Ajuntament de Barcelona (AAB). Documents annexes a l’expedient. El contingut 

haurà de ser el següent: 

. Declaracions responsables que s’inclouen a la consulta prèvia generada al portal 

de tràmits de l’ajuntament. Aquestes declaracions responsables hauran de seguir el 

model original que consta a la Guia per al procés d’obtenció de la llicència o el 

comunicat. No es consideraran vàlids els documents esmenats, modificats o 

adaptats. 

. Full resultat informatiu de la consulta prèvia. Per tal de poder comprovar que les 

actuacions indicades en fer la consulta prèvia es corresponen amb les descrites en el 

projecte, i que seran les actuacions per les que es podrà demanar el permís d’obres 

un cop obtingut l’informe d’idoneïtat amb l’entitat habilitada. Les pàgines a incloure 

en aquest apartat seran només les pàgines 1, 2 i les guies de tramitació de la 

consulta prèvia (pàgines amb fletxes de color gris). 

 

4.5. Es verificarà el compliment de requisits d’integritat documental, suficiència i idoneïtat del 

projecte i del compliment de la normativa tècnica establert en l’annex III de la resolució  



INSTRUCCIO TÈCNICA 

Títol del Document: 

 

Instrucció tècnica per la verificació i control de la 

documentació per obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 

per l’Ajuntament de Barcelona 

Codi: 

IT01 

 

Data: 

16/01/2016 

Revisió nº: 

08 

 

Pàgina 10 de 41 

 

  

 

ESTRUCTURA Projecte Ajuntament Barcelona (PAB)- pdf1 

 

 El document haurà de tenir estructura de marcadors.  

 
- Els marcadors dels documents PDF hauran de coincidir amb els títols de la consulta prèvia de 
l’Ajuntament.  
No es poden afegir, ni treure, ni modificar marcadors. 
Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un marcador que no tingui contingut 
s’haurà de:  

Crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta prèvia.  
Enllaçar el marcador a una pàgina on s’indiqui “No s’escau”.  
 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi:  

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/marcadors.aspx 

- El full de les instruccions sobre els marcadors, generat en descarregat l’arxiu pdf segons 

l’enllaç anterior, no haurà de formar part del document, caldrà eliminar-lo. 

- Caldrà adaptar el projecte a l’estructura marcada per la seva consulta prèvia i incloure, en el 

mateix ordre, tots els apartats definits per la consulta (IN, DD, DD1, DD2, DD3, MD, MD1, MD2, 

MD3, MD4, MN, PR, DG IN, DG O, DG A, i tots els documents annexes al projecte). El contingut 

de cada apartat ha de seguir els criteris i paràmetres indicats també a la consulta. 

 
- En cas de sol·licitar Visat+Idoneïtat, el projecte haurà de contenir Plec de Condicions i Amidaments, ja que la revisió del visat 
comprova que el contingut del projecte tècnic s’ajusti a allò que demana el Codi Tècnic de l’Edificació.  En aquest cas, el Plec de 
condicions i els amidaments no hauran de tenir marcador. 

 
 



INSTRUCCIO TÈCNICA 

Títol del Document: 

 

Instrucció tècnica per la verificació i control de la 

documentació per obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 

per l’Ajuntament de Barcelona 

Codi: 

IT01 

 

Data: 

16/01/2016 

Revisió nº: 

08 

 

Pàgina 11 de 41 

 

 

 

 

 

CONTINGUT Projecte Ajuntament Barcelona (PAB)- pdf1 

Es revisarà que el document tingui portada. 

- La portada haurà de ser la primera pàgina del document, i haurà de contenir les dades 
bàsiques relatives al projecte: títol, adreça de les obres, autor del projecte, etc. Aquesta portada 
haurà d’estructurar-se de forma que el segellat del document no solapi amb cap informació que 
contingui la mateixa. 

MEMÒRIA  

IN. ÍNDEX DE LA MEMÒRIA  

 

 L’índex del projecte haurà de ser paginat, perquè en el cas d’imprimir en paper el 

projecte, es pugui comprovar la referència a la pàgina corresponent del document on 

es troba la informació indicada.. 

 

DD. DADES GENERALS 

DD1 Identificació i objecte del projecte        

 Títol del projecte 
 

 Es comprovarà que el títol reflecteixi de forma detallada la totalitat de les 

intervencions, inclús els mitjans auxiliars (si s’escau). Aquest títol haurà de ser 

coincident amb l’indicat a l’oficina virtual en donar d’alta l’expedient. 

 
  Objecte de l’encàrrec 

 
  Situació: núm. de parcel·la, municipi, direcció postal, referència cadastral, etc. 

 

 Es validarà que la referència cadastral sigui coincident amb la introduïda en la 

consulta prèvia de l’ajuntament. 

  
 Altres 
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DD2 Agents del projecte 

 Promotor: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, 
direcció electrònica, telèfon... 

 
  Projectista: persona física, societat, empresa, NIF/CIF, responsable, direcció postal, 

direcció electrònica, telèfon .. 
 
  Altres 

 Es verificarà que s’inclouen les dades de l’autor del projecte i del promotor (nom, 

cognoms, telèfon, e-mail ). A més, en cas que el promotor sigui una persona jurídica, 

s’haurà d’incorporar les dades del representant. 

 

DD3 Relació de documents complementaris, projectes parcials   

  

Els projectes parcials són aquells que desenvolupen o completen el projecte en aspectes 
concrets referents a tecnologies específiques o instal·lacions de l’edifici, definint amb prou 
detall per la seva execució, les seves característiques constructives. El seu contingut serà el 
necessari per a la realització de les obres que en ell es contemplen i comptarà amb el 
preceptiu visat col·legial. 
En cas que els tècnics redactors d’aquesta documentació, siguin diferents del projectista, 
s’haurà d’indicar qui són i quins documents han elaborat. En ser documents elaborats per un 
altre tècnic, s’hauran d’adjuntar signats manualment com a “documents annexos al 
projecte tècnic” dins d’aquest pdf, però sense marcador. En cas que la signatura sigui 
manual, haurà de ser còpia fidedigna escanejada. 

- Només s’inclouran en aquest apartat referències a projectes, informes, estudis, etc. que 

completin el projecte (càlcul d’instal·lacions, inspeccions tècniques d’edificis, diagnosis 

estructurals, etc.) En cas que no hi hagi cap document o projecte parcial d’aquestes 

característiques s’haurà de dir explícitament que “No hi ha documentació complementària 

ni projectes parcials”. 

- S’ha de tenir en compte que els documents que formen part de l’estructura del 

projecte, però que són un apartat del mateix (com per exemple, l’estudi bàsic de 

seguretat i salut, l’estudi cromàtic, etc.) NO SÓN DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA, 

per tant NO s’han d’incloure en aquest apartat. 

 Es comprovarà que en el cas que hi hagi projectes parcials o documentació 

complementària elaborada per un altre tècnic, aquesta documentació estigui visada 

pel col·legi corresponent i inclogui la signatura manual del tècnic (còpia fidedigna 

escanejada) 
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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida    

 Descripció general de les premisses i condicionants de l’encàrrec. 
 

 Marc legal indicant que el projecte s’adequa a la normativa urbanística i d’edificació 
aplicable d’àmbit estatal, autonòmic i local. 

 Es verificarà que s’indica de forma explícita que el projecte s’adequa a la normativa 

urbanística i d’edificació aplicable: LOE, CTE, Pla General Metropolità, Ordenança 

metropolitana i resta de normativa local, autonòmica i estatal que sigui d’aplicació. 

 Es comprovarà que s’inclou en aquest apartat la justificació de la normativa que sigui 

d’aplicació o en qualsevol cas, la no disminució de les mesures de seguretat existents 

abans de la reforma,  en cas que per la tipologia de les actuacions a realitzar, en la 

consulta prèvia generada en el portal de tràmits no aparegui l’apartat MD3.  

 
 Preexistències e informacions prèvies. 

 Aquest apartat serveix  per la incorporació d’informació sobre els antecedents que 

motiven l’actuació descrita en el projecte. Per exemple: ordres d’execució, 

legalització d’actuacions realitzades sense el permís d’obres corresponent, 

assabentats, obres de reparació en base a una ITE sobre l’edifici amb deficiències 

greus, etc. 

 

MD 2 Descripció del projecte 

 2.1 Descripció general de l’edifici. 

 En aquest apartat es comprovarà que s’informa de les dades principals de l’edifici, 

que són: Alçada de l’edifici, Ús de l’edifici, situació, tipologia, any de construcció de 

l’edifici. 
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 2.2 Descripció de les obres incloent-hi el mitjans auxiliars. 

Les verificacions a realitzar en aquest apartat seran les següents: 

 Que la descripció de les obres correspon a les actuacions incloses a la consulta 

prèvia generada en el portal de tràmits de l’ajuntament. 

 Que la descripció de obres sigui prou concreta i detallada, de forma que es defineixi 

la totalitat de les actuacions, sense tenir en compte la previsió de possibles 

intervencions que es puguin donar un cop iniciades les obres, ja que aquestes 

noves actuacions podrien representar una consulta prèvia nova, justificació de 

normativa, incorporació d’informació no demanada inicialment, presentació de 

declaracions responsables no previstes a l’inici, etc.  

Per exemple, en cas de repicat i neteja de les biguetes que conformen 

l’estructura NO es pot dir que “en cas que un cop descobertes les biguetes el 

seu estat sigui pitjor que l’inicialment previst, es procedirà al seu reforç i/o la 

seva substitució”. El procediment hauria de ser en tot cas, fer cales prèviament 

a la intervenció per assegurar-se de l’estat real de l’estructura i un cop 

determinar, fer el projecte en un sentit o en un altre. 

 Sempre que hi hagi actuacions on sigui necessari l’ús de mitjans auxiliars, s’haurà 

d’indicar explícitament i que s’inclou la seva descripció en aquest apartat. S’ha de 

tenir en compte que els treballs verticals en alçada (a banda de les bastides 

tubulars i els ponts penjants) es consideren mitjans auxiliars. 

 En cas d’obres de reforma interior d’habitatge, s’inclourà el quadre de superfícies 

abans i després de la reforma. 

 En cas que segons les actuacions a realitzar a la consulta prèvia generada al portal 

de tràmits de l’ajuntament no surti l’apartat MD4, es detallaran les obres objecte de 

la solució en aquest apartat. 

 
 2.3 Zona de l’edifici on es fa l’actuació 

Descripció e identificació. 

Superfície d’actuació. 

 Es validarà la coherència de la informació indicada en aquest apartat, respecte la 

inclosa en la consulta prèvia i la informada en l’oficina virtual en donar d’alta 

l’expedient.  
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 2.4 Classificació de l'activitat a desenvolupar segons la Llei de prevenció i control 
ambiental (només per no habitatges). 

 En cas d’obres  a l’interior de locals que tinguin una activitat, caldrà informar del 

codi complet segons l’OMAIA (Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció 

integral de l’Administració ambiental) .  

Podreu trobar aquesta ordenança a l’enllaç corresponent: 

http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/legislacio/1101003.pdf 

 

MD 3 Requisits a complimentar en funció de les característiques de la intervenció  

Segons el tipus d'intervenció, caldrà definir i justificar els requisits que -bé per normativa o bé 
derivats de l'encàrrec- són d'aplicació al projecte: 

 Utilització (Ús), Accessibilitat, Seguretat d'utilització, Seguretat en cas d'incendi, 
Salubritat, Protecció contra el soroll, ... 

 Si escau, s'indicaran aquells requisits -no obligatoris- que s'adoptin per tal d'aconseguir 
una millora i major adequació, tenint com a referència la normativa vigent. 

 Si escau, s'indicaran justificació per part del tècnic de no disminució de les mesures de 
seguretat existents abans de la reforma o justificació del compliment DB. 

 Si escau, s'indicaran aquells pactes especials als quals s'ha arribat amb S.P.E.I.S que van 
més enllà de la normativa, amb la data i persona de referència de S.P.E.I.S. 

 

 La revisió consisteix en la comprovació de la justificació de tota aquella normativa 

que sigui d’aplicació segons la intervenció.  

 

 Si amb la nostra actuació no modifiquem cap de les condicions imposades per la 

normativa d’aplicació, s’haurà de justificar com a mínim que no es disminueixen les 

mesures de seguretat existents abans de la reforma. S’haurà d’indicar 

explícitament. 
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- Relació de paràmetres a comprovar segons normativa d’aplicació, segons la resolució 

d’habilitació del CAATEEB amb l’Ajuntament de Barcelona: 

CONDICIONS referides a: Normatives de referència 

I. ÚS 1. HABITATGES - Condicions mínimes d’habitabilitat D141/2012 

- Ordenances Metropolitanes d’Edificació (Art.56 a 67) 

2. LOCALS I ALTRES 

NO HABITATGES 

- Ordenances Metropolitanes d’Edificació (Articles 

corresponents segons l’ús urbanístic del local) 

II. ACCESSIBILITAT 1.LOCALS I ALTRES 

NO HABITATGES 

 

- Codi d’accessibilitat de Catalunya (D135/1995). 

- CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat. 

III. SEGURETAT  1.CONTRA INCENDIS 

 

- CTE DB SI Seguretat contra incendis. 

- Ordenança reguladora de les condicions de protecció 

contra incendis 

(BOP 5-4-2008). 

- RD 2267/2004 “Reglamento de seguridad contra 

incendios en los edificios industriales” RSCIEI. 

 

2.D’UTILITZACIÓ - CTE DB SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

Es recorda que el CTE informa del següent: 

“En les obres de reforma en les quals es mantingui l’ús, aquest DB ha d’aplicar-se als 

elements de l’edifici modificats por la reforma, sempre que això suposi una major 

adequació a les condicions de seguretat establertes en aquest DB”. 
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 En cas de realitzar un canvi d’ús, s’haurà de justificar el 100% de l’entitat, tant si 

s’hi intervé com si no. 

 

 Es recorda que per a actuacions a habitatges, en cas que aquests s’hagin construït 

amb anterioritat a l’11 d’agost de 1.984, s’haurà de justificar el compliment del 

Decret 141/2012 referent a l’habitabilitat. Per habitatges usats, s’haurà de complir 

els paràmetres continguts en l’annex 2 o 4 del Decret. En cas que l’habitatge s’hagi 

construït amb posterioritat a l’11 d’agost de 1.984, s’haurà de justificar el decret 

d’habitabilitat en vigor en el moment de la seva construcció.  

També s’haurà de justificar les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (articles 56 a 

67). Tenint en compte el criteri de no empitjorament d’allò existent, i justificant 

només allò que afectem amb la reforma. 

 

- El detall de la relació dels paràmetres de control segons la resolució d’habilitació del 

CAATEEB amb l’Ajuntament de Barcelona, el podeu trobar en el següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/Pagines/presentacio.aspx  

 

El CAATEEB posa a disposició dels col·legiats una eina d’ajuda per tal facilitar la justificació de la normativa que és 
d’aplicació segons els tipus d’intervencions. 

Podeu trobar-les a aquest enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/instruccio-tecnica-idoneitat.aspx 

 

MD 4 Descripció dels sistemes que composen les obres     

Genèric: 

Es detallaran les obres i instal·lacions objecte de la solució, desenvolupant els sistemes 
constructius afectats 

- En aquest apartat es detallaran les actuacions a dur a terme, especificacions tècniques, 

sistemes constructius afectats, etc... 

 Es comprovarà que les intervencions descrites són coincidents amb les indicades a 

la consulta prèvia generada al portal de tràmits de l’ajuntament.  

 Es validarà que en aquest apartat s’inclogui sempre la memòria constructiva.  

 En cas que segons les actuacions a realitzar a la consulta prèvia generada al portal 

de tràmits de l’ajuntament no surti l’apartat MD4, es detallaran les obres objecte de 

la solució a l’apartat MD2. 2.2. Descripció de les obres. 
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Complementaris: segons el tipus d’intervencions.  

Modificacions que afectin a l’estructura (Art 128 OME i Art 37.3 ORPIMO) 
- Definir el tipus estructural previst, geometria global, llums previstes, 
materials. 
- Estudi de càrregues en l’estructura existent abans de l’ampliació o 
reforma projectada. 
- Estudi de càrregues resultants de l’ampliació o reforma 

En cas de modificacions que afectin a l’estructura, s’haurà d’aplicar sempre l’article 128 

de les OME i l’article 37.3 de l’ordenança, incorporant en aquest apartat tot allò demanat 

a la consulta prèvia i que s’indica en el paràgraf anterior 

 

 Es validarà que s’inclouen els càlculs estructurals sempre que s’intervingui en 

alguna part de l’estructura (l’actuació pot ser la substitució de bigues i/o el seu 

reforç) 

 

Actuacions que afecten elements o zones protegides arquitectònicament: 

- Condicions addicionals quan es tracti d’edificis inclosos en el Catàleg de Protecció. 
- Justificació de la solució proposada en el projecte que inclogui una 
  valoració dels elements arquitectònics, estètics i constructius adoptats. 

Aquest apartat apareix a la consulta prèvia en cas d’actuacions que afecten elements o 

zones protegides arquitectònicament. 

 Es comprovarà que en cas que la consulta prèvia generada al portal de tràmits 

demani que s’ha d’aportar informe previ de patrimoni, i aquest sigui favorable amb 

condicions, s’inclogui en aquest apartat la justificació explícita del compliment de 

les condicions indicades a l’informe previ de patrimoni. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE 

Relació de la normativa d’edificació d’aplicació al projecte i que s’ha tingut en compte en 
el desenvolupament del mateix. 

MN 1 Edificació 

- Llistat de tota la normativa d’aplicació, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal.  

Recomanem fer servir l’eina PLECINSTANT, per tal de disposar sempre de la normativa d’aplicació per a cada projecte i 

actualitzada. Ho podeu trobar al següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/cdoc/legislacio/Pagines/Plecinstant.aspx 

 

MN 2 Altres           

- Normativa que no sigui d’edificació. 

 

En cas sol·licitar també el visat de l’expedient, es podrà incloure el Plec de condicions en aquest apartat (sense marcador) 

 

PR. PRESSUPOST           

Valoració aproximada de l’execució material de l’obra projectada per capítols. 

- En aquest apartat es podrà incloure també els amidaments (sense marcador). 

 

 Es comprovarà que l’import del PEM sigui coincident amb l’informat en l’oficina 

virtual, i que estigui desglossat per capítols. 

 

En cas de sol·licitar també el visat de l’expedient caldrà adjuntar de forma obligatòria els amidaments (sense marcador). 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA         

El projecte contindrà tants plànols com siguin necessaris per a la definició en detall de les obres. 
Les cotes dels plànols seran suficients per a la correcta comprensió arquitectònica del projecte i 
la justificació de les normatives. 

 

DG In ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA      

 Haurà de contenir la referència a la pàgina on es troba cada plànol en el document, 

perquè en cas d’imprimir en paper el projecte, es pugui seguir el seu ordre. 

 

DG O IMPLANTACIÓ          

  Situació i Emplaçament 

· Situació E. 1:2000 i Emplaçament E. 1:500 o 1:1000. 

 Es comprovarà que almenys un d’ells sigui tret del  Punt d’informació cartogràfica 

(afegint el Nord Geogràfic), i que contingui la implantació del projecte en relació als 

principals elements de l’entorn immediat: vies públiques, edificacions veïnes, etc., 

amb les cotes corresponents. 

 

DG A DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ     

La documentació gràfica corresponent a aquest apartat ha de ser la necessària per a la 
comprensió arquitectònica del projecte i la justificació de normatives 

Es representarà: en traç negre el que es conservi o romangui, en traç groc el que hagi de 
desaparèixer i en traç vermell l’obra nova 

Plantes generals: distribució, ús i cotes: 

- Dibuixades a E, 1:20, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i 
escala gràfica. 

- Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte i cotes de 
justificació de les normatives (d’ús, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització i 
accessibilitat, etc.) 

Planta coberta: Informació addicional (en cas que sigui d’aplicació): 
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- Es reflectiran a més: pendents, punts de recollida d’aigües, lluernaris, claraboies, 
xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire condicionat, etc. 

Alçats i seccions generals: 

- Dibuixats a E, 1:50 o 1:100 (segons capacitat major o menor de l'edifici) i escala 
gràfica. 

- Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte, cotes generals per 
tal de comprovar el compliment i justificació dels paràmetres urbanístics i funcionals. 

 

- La revisió de la documentació verificarà que s’inclou la següent informació: 

 Plànol d’implantació tret del Punt d’informació cartogràfica  

 Nord Geogràfic als plànols d’implantació 

 Escala gràfica (regla) dibuixada als plànols d’intervenció, per tal de tenir la referència de 

l’escala en cas de no imprimir els plànols en paper. 

 Nombre de plànols suficient per a la correcta comprensió de la totalitat de les actuacions, 

així com que aquestes siguin aquelles descrites en la memòria del projecte i les incloses 

en la consulta prèvia generada en el portal de tràmits de l’ajuntament. 

 Plànol d’implantació dels mitjans auxiliars a utilitzar (quan s’escaigui). Inclús, en cas de 

treballs verticals en alçada, fixació del sistema de cordes. 

 Plànol de la bastida de protecció, en cas de col·locar-la a l’espai públic, justificant que 

l’amplada i l’alçada lliure  de pas compleixen amb els requisits establerts pel codi 

d’accessibilitat. 

 En cas  de reforma d’edificis existents, plànols d’enderroc i obra nova, on s’haurà de 

representar: en traç negre el que es conservi o romangui, en traç groc el ue hagi de 

desaparèixer, i en traç vermell l’obra nova. 

 Justificació gràfica de la normativa que li és d’aplicació, amb cotes als plànols, 

anotacions, grafies d’elements, quadres de superfícies, quadrats i cercles normatius, etc., 

segons s’escaigui. 

 

El CAATEEB posa a disposició dels col·legiats unes fitxes justificatives, per tal facilitar la justificació de la normativa que és 

d’aplicació segons els tipus d’intervencions. 

Els plànols hauran d’estar en el sentit de la lectura. 
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DOCUMENTS ANNEXOS 

DOCUMENTS ANNEXOS AL PROJECTE        

  Protecció civil i prevenció en matèria d’incendis.   

Memòria descriptiva i justificativa i plànols del compliment de la normativa de Seguretat en 

cas d'incendi que li sigui d'aplicació (DB-SI i ORCPI/08). Inclòs dins del projecte. 

 Es comprovarà que s’inclou un informe preceptiu del S.P.E.I.S (Servei de prevenció, 

extinció d’incendis i salvament) en el cas que la intervenció estigui inclosa dins 

d’alguns dels supòsits que inclou l’ORCPI/08, en els tràmits dels expedients de 

sol·licitud de les llicències municipals d’obres i/o activitats en els supòsits següents: 

ÚS EDIFICI O ESTABLIMENT CONDICIONANTS 

a) 

ús d’HABITATGE o  

ús ADMINISTRATIU 

Alçada d’evacuació superior a 28 m o  

Superfície construïda per planta ultrapassa els 1.000m2. 

b) ús DOCENT 

Alçada d’evacuació és superior a 15m o  

Superfície construïda superior als 2.000m2 construïts o als 300m2 en el 

cas de les ESCOLES BRESSOL 

c) 
ús SANITARI SENSE 

HOSPITALITZACIÓ 

Alçada d’evacuació superior a 15m o  

Superfície per planta superior a 750m2 construïts 

d) 
ús SANITARI AMB 

HOSPITALITZACIÓ 

(sempre) 

e) ús INDUSTRIAL 

Superfície total construïda superior a 1.500m2 o  

Activitats de risc mitjà o alt segons el RD2267/2004, Reglament de 

seguretat contra incendis en establiments industrials (RSCIEI) 

f) ús RESIDENCIAL PÚBLIC Nombre de places superior a 20 
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g) 
APARCAMENTS PER A 

VEHICLES 

Superfície superior a 2.500m2 

h) 

ús de TEATRES i CINEMES, 

BINGOS, DISCOTEQUES i 

similars 

Qualsevol superfície 

i) 

ÚS CULTURAL, ESPORTIU, 

RESTAURACIÓ O EDIFICIS 

O 

ESTABLIMENTS DE 

CONCURRÈNCIA PÚBLICA 

Superfície total construïda superior a 500m2 no inclosos en l’apartat h) 

j) ÚS COMERCIAL 
Superfície total construïda superior a 750m2 per planta o en total supera 

els 2.500m2 

 

- Relació de la documentació que ha de composar la “separata d’incendis”. 

L’informe que ha d’emetre el corresponent Servei de Prevenció (SPEIS), es pot sol·licitar des del CAATEEB, i per sol·licitar-ho, 

és necessari que el tècnic redactor del projecte e-llicències, ens faci arribar en paper, un document únic amb el següent 

contingut (segons la UNE 157653:2008): 

MEMÒRIA 
 
M0 ÍNDEX 
M0.1 DADES GENERALS 

- Títol del projecte 
- Promotor 
- Projectistes 
- Altres 

M1 OBJECTE DEL PROJECTE 
M2 ABAST 
M3 ANTECEDENTS 
M4 NORMES I REFERÈNCIES 

- Disposicions legals 
- Normes d’aplicació i documents de referència 
- Bibliografia 
- Programes de càlcul 
- Altres referències 

M5 DEFINICIONS I ABREVIATURES 
M6 INFORMACIÓ GENERAL 
M7 REQUERIMENTS DE DISSENY 

- Paràmetres d’avaluació del risc d’incendi 
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- Descripció del risc associat a l’entorn 
- Estudis específics d’avaluació de risc 

M8 ANÀLISIS DE LES SOLUCIONS ADOPTADES 
- Condicions d’accessibilitat i d’entorn. 
- Condicions de l’edifici o establiment que limiten l’extensió d’incendi. 

o Estructura 

o Compartició 

o Materials 

- Condicions d’evacuació d’ocupants. 
- Instal·lacions de protecció contra incendis. 

o Detecció i alarma 

o Sistemes fixos d’extinció 

o Extintors 

o Sistemes de control de fums i calor 

o Ascensors d’emergència 

o Enllumenat d’emergència 

M9 PLANIFICACIÓ 
M10 ORDRE DE PRIORITATS DELS DOCUMENTS BÀSICS 
ANNEXES 
 
A1 CÀLCUL DE LA CÀRREGA DE FOC I DETERMINACIÓ DEL RISC INTRÍNSEC. 
A2 ESTUDIS ESPECÍFICS DE RISC. 
A3 DIMENSIONAT DE L’ESPAI EXTERIOR SEGUR. 
A4 JUSTIFICACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA I DELS 
ELEMENTS CONSTRUCTIUS. 
A5 JUSTIFICACIÓ DE LA REACCIÓ AL FOC DELS MATERIALS I PRODUCTES DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
A6 CÀLCUL DE L’OCUPACIÓ MÀXIMA. 
A7 DIMENSIONAT DELS ELEMENTS D’EVACUACIÓ. 
A8 CONTINGUTS MÍNIMS DE LES SOLUCIONS ADOPTADES EN LES 
INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS: 

- Objectiu 
- Reglamentació i norma tècnica de disseny 
- Característiques del risc que determina la instal·lació 
- Criteris de disseny 

o Dotació i ubicació 

o Paràmetres de càlcul 

- Descripció de les instal·lacions de protecció contra incendis 
o Funcionament de la instal·lació 

o Característiques dels components de la instal·lació 

- Dimensionament 
- Senyalització de les instal·lacions 

o Dotació i ubicació 

o Característiques dels senyals i definició de la mida 

 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
P0 ÍNDEX 
P1 PLÀNOLS D’ACCESSIBILITAT I ENTORN DE L’EDIFICI 

- Evacuació a l’exterior: sortides i espais exteriors segurs 
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- Accessibilitat dels serveis d’intervenció 
- Accés a l’edifici i façanes accessibles 
- Vials 
- Espais de maniobra 
- Hidrants en via publica 
- Entorn de l’edifici: edificacions, establiments veïns i zones forestals 

P2 PLÀNOLS DE LIMITACIÓ DE L’EXTENSIÓ DE L’ INCENDI 
- Sectors d'incendis i la seva superfície 
- Característiques de: 

o La resistència al foc de l’estructura 

o Els elements de sectorització 

o La reacció al foc dels materials 

P3 PLÀNOLS D'EVACUACIÓ D’OCUPANTS 
- Ús i ocupació teòrica dels recintes 
- Capacitat dels elements d’evacuació com el nombre d’ocupants assignats 
en 
condicions normals i segons d’hipòtesis de bloqueig més favorable. 
- Recorreguts d’evacuació. 
- Senyalització i il·luminació 
- Alçaries d’evacuació ascendent i descendent 

P4 PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
- Ubicació d'elements, comportes, extintors, mànegues, detectors,... 
- Recorregut de les canalitzacions 
- Esquemes de principi 
- Plànols de detall 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

ESTUDIS AMB ENTITAT PRÒPIA 
- PLA D’AUTOPROTECCIÓ. 
- INSTRUCCIONS D’ÚS I MANTENIMENT. 
- ALTRES 

 

 Aquest informe es requisit indispensable per a la tramitació de l’expedient i el 

període de revisió quedarà interromput fins a la concessió del mateix. 

 

  Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut.    

 Es verificarà la inclusió d’estudi bàsic o estudi de seguretat i salut, segons 

correspongui (D.1627/1997), signat per tècnic competent. 

 L’estudi bàsic haurà de contenir les dades del projecte: adreça de l’obra, agents 

intervinents, actuacions, pressupost de projecte. 

En cas de sol·licitar també el visat de l’expedient caldrà aportar també l’Estudi bàsic o Estudi de Seguretat i salut, de forma 

independent a la línia de l’historial de documents corresponent de l’expedient. Aquest document haurà de tenir portada. 
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 Avaluació del volum i les característiques dels residus.  

 Es comprovarà la justificació del compliment dels decrets 105/2008 i 89/2010 

referents als residus generats. Aquesta justificació haurà d’incloure el càlcul de la 

fiança municipal. Segons el Decret 89/2010 sobre el Programa de Gestió de residus 

de la construcció de Catalunya, al document d’avaluació de residus cal incloure el 

càlcul de la fiança. Segons el Decret l’import mínim de fiança ha de ser de 150€. 

 

Recomanem fer servir, com a document annex al projecte, les fitxes justificatives de l’avaluació del volum i les 

característiques dels residus, justificant els decrets 105/2008 i el 89/2010, les quals es poden trobar a l’apartat de l’Àrea 

Tècnica de la web del col·legi. Les trobarà al següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/fitxes-residus.aspx 

  Llicència ocupació de la via pública per ocupació de la calçada.  

- Si s’escau, en cas que es preveguin ocupacions especials: 
 

Als Districtes de Ciutat Vella i l’Eixample caldrà l’Informe Favorable del Comitè 
d’Obres. 
A la resta de Districtes no es podran iniciar les obres sense la corresponent 
autorització per a l’ocupació de la via pública.  

 En cas d’ocupació de la via pública es comprovarà que el tècnic projectista informa 

en aquest apartat que un cop obtingut el permís i abans de començar les obres, 

sol·licitarà l’autorització per tal d’ocupar la calçada. 

 

 Document acreditatiu de sol·licitud d'informe previ al Departament de Parcs i jardins.

  

- Si s’escau. Quan a la finca existeixin elements vegetals d’estat arbori. 

La sol·licitud es realitza a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, acompanyant un plànol 

d’emplaçament de les obres, un plànol topogràfic, fotografies i un inventari detallat dels 

arbresi/o palmeres (espècies, perímetres, alçades). 

 

 En cas que sigui d’aplicació, s’incorporarà un Informe tècnic emès per l’Institut 

Municipal de Parcs i Jardins, que expliqui de quina manera s’han de protegir els 

elements arbrats, com i quan s’han de trasplantar i quin valor econòmic tenen els 

arbres que s’han de suprimir. 
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 Llicència ambiental o sectorial.     

Per edificis destinats a algun ús sotmès a llicència ambiental o sectorial: sol·licitud de 

llicència o Decret de concessió de la mateixa. 

 

La revisió de la documentació verificarà que s’inclou la següent informació: 

 Quan actuem en una ENTITAT ON S’HI DESENVOLUPI UNA ACTIVITAT, s’aporta la 

llicència municipal o la comunicació prèvia d’obertura d’activitat. 

 Quan actuem en una ENTITAT PER TAL D’INSTALLLAR-HI UNA ACTIVITAT, caldrà 

lliurar la Sol·licitud de la corresponent llicència municipal. 

 Activitats tramitades a través de COMUNICACIÓ PRÈVIA: adjuntar el núm. de 

registre d’entrada (segons OMAIIA 2011). 

 Activitats tramitades a través de LLICÈNCIA MUNICIPAL: adjuntar sol·licitud de 

llicència o decret de concessió de la llicència ambiental (segons OMAIIA 2011).  

 

 

 Informe Previ dels Serveis Tècnics del districte que correspongui. 

- En aquest apartat es farà referència a aquelles consultes fetes amb els serveis tècnics 

del districte i que hagin quedat per escrit (p.e: Informe previ comissió d’ascensors). 

 

  Estudi cromàtic. 

Només per obres d’actuació en façanes en edificis urbanísticament considerats de nivell D i 
en els integrats en conjunts protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les obres 
de conservació o reparació menor.  
      
 
 

 Es validarà la inclusió de l’estudi cromàtic en els casos que determina la consulta 

prèvia. Tanmateix, es comprovarà que la intervenció s’ajusta a allò indicat en 

l’estudi cromàtic.  
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 Fotografies en color.   

 Es comprovarà la inclusió de fotografies generals de l’edifici objecte de les obres, 

així com dels elements objecte de la intervenció. 

 

 Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic. 

a) Quan es tracti d’una actuació en un edifici amb nivell de protecció individual A, B, C, D, 
o de conjunt o d’entorn, el projecte haurà d’incloure la següent documentació (segons Art. 
31 i 47.2 i l’Annex 3 de la ORPIMO): 
 

- Per motius de la tipologia d’actuacions i els nivells de protecció de l’emplaçament, 

potser No cal demanar l’informe previ de patrimoni. En aquests casos, la pàgina 2 de la 

consulta ho indicarà explícitament. 
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 En els casos que la Consulta prèvia informi que l’edifici forma part del catàleg de 

Patrimoni, però indiqui que no cal demanar l’informe, es comprovarà que dins del 

projecte s’inclou la “Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic 

historicoartístic”, i que aquesta està formada pels següents apartats:  

 

 

 Aquesta documentació haurà de considerar-se com una separata del projecte, 

perquè anirà al Departament De Patrimoni. 

 Es comprovarà que tots els apartats indicats tinguin contingut, encara que es 

repeteixi informació respecte el projecte (plànols, fotografies, etc.) 
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- Per motius de la tipologia d’actuacions i els nivells de protecció de l’emplaçament, la 

pàgina 2 de la consulta prèvia pot indicar explícitament que Cal aportar a més a més 

l’informe previ de patrimoni.  
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 En aquests casos, es validarà que a més de la documentació anterior, s’inclou còpia 

del informe previ de patrimoni obtingut. 
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En cas que passats 30 dies després de la sol·licitud de l’Informe Previ de Patrimoni no s’hagi obtingut resposta, es podrà 

presentar una Declaració de responsable, signada pel projectista, i adjuntar-la a la instància de sol·licitud de l’Informe. El 

CAATEEB facilita el següent model: 

“DECLARACIÓ RESPONSABLE, respecte de la sol·licitud de l’Informe Previ del Servei de 
Patrimoni 

En NOM PROJECTISTA, amb D.N.I: núm. DNI PROJECTISTA, Arquitecte Tècnic col·legiat núm. Nº 
COL·LEGIAT PROJECTISTA, pel CAATEEB i amb domicili professional a DOMICILI PROJECTISTA. 

DECLARA: 

Que amb data DATA ENTREGA DOCUMENTACIÓ i nombre de registre d’entrada REGISTRE 
ENTRADA de l’Ajuntament de Barcelona, es va presentar sol·licitud d’informe previ als Serveis de 
Patrimoni. 

Que es va adjuntar tota la documentació requerida pel mateixos sobre la finca situada a 
EMPLAÇAMENT tal i com se’m demanava en el resultat informatiu de la consulta núm. Nº 
CONSULTA per les obres DESCRIPCIÓ D’ACTUACIONS SEGONS CONSULTA PRÈVIA. 

Que segons l’article 31 de l’ORPIMO, en el termini d’un mes des de la presentació de la 
documentació completa, el servei competent en matèria de patrimoni arquitectònic historicoartístic, 
ha d’emetre un informe que s’ha de pronunciar de forma motivada sobre l’adequació o la 
inadequació dels criteris d’intervenció proposats amb les condicions corresponents. 

Que amb data de la present, el sotasignat no ha rebut el referit informe, ni té constància de cap 
notificació ni requeriment referent al citat document per part de l’Ajuntament de Barcelona. 

I perquè així consti, ho signa als efectes oportuns a Barcelona, DATA SIGNATURA.” 

SIGNATURA PROJECTISTA 

 

 
 Es comprovarà que en el cas anterior, s’aporti enllaçat a aquest marcador la 

sol·licitud de l’informe previ de patrimoni més la declaració responsable indicada 
anteriorment. 
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 Full normalitzat “llista de requisits de les condicions d’ús”. –Manual de bastides-.  

 Es comprovarà que en cas de col·locació de bastida tubular en vorera, s’aporta el Full 

normalitzat amb la llista de requisits de les condicions d’ús, per tal de justificar 

l’accessibilitat de la bastida en vorera. 

  

El CAATEEB posa a disposició dels col·legiats el Document a l’abast sobre el Projecte de bastida tubular, que inclou un check-list 

que es pot adjuntar en el projecte. En aquest check-list es s’haurà d’indicar les característiques de la bastida, en funció de la 

seva tipologia. Podeu trobar el manual de bastides en el següent enllaç: 

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/full-normalitzat.aspx 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCCIO TÈCNICA 

Títol del Document: 

 

Instrucció tècnica per la verificació i control de la 

documentació per obtenir l’Informe d’Idoneïtat Tècnica 

per l’Ajuntament de Barcelona 

Codi: 

IT01 

 

Data: 

16/01/2016 

Revisió nº: 

08 

 

Pàgina 36 de 41 

 

 

ESTRUCTURA Annexes Ajuntament Barcelona (AAB) – pdf2 

 El document haurà de tenir estructura de marcadors. 

- Els marcadors dels documents PDF hauran de coincidir amb els títols de la consulta prèvia de 
l’Ajuntament.  
No es poden afegir, ni treure, ni modificar marcadors. 
Si per la tipologia de les obres o de l’objecte de les obres hi ha un marcador que no tingui contingut 
s’haurà de:  

Crear el marcador amb el títol amb el que apareix al document de la consulta prèvia.  
Enllaçar el marcador a una pàgina on s’indiqui “No s’escau”.  
 

Us podeu descarregar les estructures de marcadors corresponents a la web del col·legi:  

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/marcadors.aspx 

- El full de les instruccions sobre els marcadors, generat en descarregat l’arxiu pdf segons 

l’enllaç anterior, no ha de formar part del document, caldrà eliminar-lo. 
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CONTINGUT ANNEXES A L’EXPEDIENT DEL COMUNICAT                               

 Es comprovarà que el document tingui portada. La portada haurà de ser la primera 

pàgina del document, i haurà de contenir les dades bàsiques relatives al projecte: títol, 

adreça de les obres, autor del projecte, etc. Aquesta portada haurà d’estructurar-se de 

forma que el segellat del document no es solapi amb cap informació que contingui la 

mateixa. 

Annexos Tècnics         

 Es comprovarà que totes les declaracions responsables i els documents de representació 
estiguin signades manualment o digitalment per la persona que s’informa al document i que 
estiguin degudament omplertes en tots els seus apartats. 

 
Us podeu descarregar el catàleg complet dels models de les declaracions responsables de 
l’Ajuntament de Barcelona en versió PDF editable corresponents al web del col·legi:  

http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/eines/Pagines/declaracions-responsables-
editables.aspx 

DRPOB-01. Declaració responsable del tècnic conforme disposa de la Titulació adient per a la 
redacció del Projecte Tècnic. 

 Es validarà que les dades introduïdes siguin completes i correctes. 
 

En cas de visat+idoneïtat, caldrà iincloure el PROJECTE com a TREBALL PROFESSIONAL dintre de l’expedient a l’Oficina 

Virtual del CAATEEB. Recordi que el tipus de document serà PROJECTE TÈCNIC. 

 DRPOB-02. Declaració responsable del tècnic conforme disposa de la Titulació adient per a 
la redacció de la Documentació Tècnica. 

 Es validarà que les dades introduïdes siguin completes i correctes. 
 

En cas de visat+idoneïtat, caldrà iincloure el PROJECTE com a TREBALL PROFESSIONAL dintre de l’expedient a l’Oficina 

Virtual del CAATEEB. Recordi que el tipus de document serà QUALSEVOL. 

DRPOB-03. Declaració responsable de la direcció o assumeix de direcció de l’obra. 

 Es validarà que les dades introduïdes siguin completes i correctes. El sol·licitant informat en 
aquest document (sigui una persona física o una persona jurídica) ha de coincidir amb 
l’informat a la Consulta Prèvia. 

 Es comprovarà que el sol·licitant sigui coincident amb l’indicat a la consulta prèvia. 

- Aquesta declaració és obligatòria quan la consulta prèvia l’inclou, en cas que el 
director de l’obra sigui un altre tècnic caldrà que aquest ompli i signi el document. 
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En cas de visat+idoneïtat, caldrà iincloure la DO i/o la DEO com a TREBALL PROFESSIONAL dintre de l’expedient a l’Oficina 

Virtual del CAATEEB en cas que s’assumeixi aquesta feina. 

Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix sempre i quan estigui visat o s’estigui visant en el mateix en el 
mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 

DRPOB-04. Declaració responsable de la direcció o assumeix de direcció de l'execució 
l’obra. 

 Es validarà que les dades introduïdes siguin completes i correctes. El sol·licitant informat en 
aquest document (sigui una persona física o una persona jurídica) ha de coincidir amb 
l’informat a la Consulta Prèvia. 

 Es comprovarà que el sol·licitant sigui coincident amb l’indicat a la consulta prèvia. 

- Aquesta declaració és obligatòria quan la consulta prèvia l’inclou, en cas que el 
director de l’obra sigui un altre tècnic caldrà que aquest ompli i signi el document. 

En cas de visat+idoneïtat, caldrà iincloure la DO i/o la DEO com a TREBALL PROFESSIONAL dintre de l’expedient a l’Oficina 

Virtual del CAATEEB en cas que s’assumeixi aquesta feina. 

Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix sempre i quan estigui visat o s’estigui visant en el mateix en el 
mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 
 
Permanència en Obra: Segons l’article 129 de les OME, el tècnic titulat, mentre durin els treballs d’enderrocaments, 
excavacions, terraplenaments, desmunt o rebaixos de terra, o els d’ampliació i reforma que afectin l’estructura de l’edifici, 
haurà de prestar-los la necessària dedicació, i mantindrà la seva presència a l’obra amb la màxima permanència. L’assumeix 
de permanència, en cas de ser necessari pel tipus d’obra, s’haurà de tenir en compte en l’expedient col.legial. 

DRPOB-05. Designació de coordinador de seguretat. 

 Es validarà que les dades introduïdes siguin completes i correctes. El sol·licitant informat en 
aquest document (sigui una persona física o una persona jurídica) ha de coincidir amb 
l’informat a la Consulta Prèvia. 

 Es comprovarà que el sol·licitant sigui coincident amb l’indicat a la consulta prèvia.  

- Aquesta declaració és sempre obligatòria, caldrà indicar si s’assumeix o no la 
coordinació de seguretat i salut en fase d’execució. 

- La figura del Coordinador de Seguretat i Salut és obligatòria sempre que durant l’obra 
hi intervinguin més d’una empresa o autònom. 

En cas de visat+idoneïtat, caldrà iincloure la Coordinació en fase d’Execució com a TREBALL PROFESSIONAL dintre de 

l’expedient a l’Oficina Virtual del CAATEEB en cas que durant l’obra hi intervinguin més d’una empresa o autònom. 

Segons el Decret 1627/1997 en el seu capítol II art 3.2: 
“Quan en l’execució de l’obra hi intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstància, ha de 
designar un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra”. 
Aquesta declaració pot ser substituïda pel full de Designació de Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució sempre 
i quan, estigui visada o s’estigui visant en el mateix en el mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 
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DRPOB-06. Declaració responsable sobre l’adequació de les obres al règim de comunicació 
 

- La consulta prèvia ens informa del tipus de tràmit: 
 
COMUNICACIÓ IMMEDIATA d’obres menors: segons l’article 50 de l’Ordenança 
reguladora dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres, correspon amb el 
TIPUS II. 
 
COMUNICACIÓ DIFERIDA d’obres menors: segons l’article 49 de l’Ordenança reguladora 
dels Procediments d’intervenció Municipal en les Obres, correspon amb el TIPUS I. 

DRPOB-08. Declaració responsable de la instal·lació o assumeix de bastida o mitjà auxiliar 

- Aquesta declaració és obligatòria quan el projecte contempla la instal·lació de mitjans 
auxiliars. 

En cas de visat+idoneïtat, caldrà informar de la instal.lació de mitjans auxiliars a la DESCRIPCIÓ DE L’OBRA dintre de 

l’expedient a l’Oficina Virtual del CAATEEB per tal que quedi reflictit als documents d’assumeix, notificació d’encàrrec, etc 

Aquesta declaració pot ser substituïda pel full d’assumeix sempre i quan estigui visat o s’estigui visant en el mateix en el 

mateix tràmit en que es demana la idoneïtat. 

DRPOB-09. Declaració responsable de compliment de les condicions establertes a 
l’Ordenança d’usos del paisatge urbà 

- Aquesta declaració és obligatòria quan els mitjans auxiliars estan instal·lats a un 
element visible des de la via pública.  

DRPOB-10. Declaració responsable del sol·licitant d’haver notificat les obres als ocupants i 
propietaris de l’edifici    

- Aquesta declaració és obligatòria quan es projecten obres que afecten l’estructura. 

- Ha d’estar signada pel sol•licitant del permís d’obres o el representant legal del 
sol·licitant en cas de ser una persona jurídica. En cas d’haver-hi un representant legal 
del sol·licitant caldrà presentar també el document acreditatiu de representació. 

- En cas d’haver-hi ocupants, s’ha d’informar si hi han hagut observacions o no durant 
el període de consulta del projecte tècnic. En cas afirmatiu cal adjuntar un informe 
tècnic on es facin constar les observacions fetes. 

DRPOB-11. Declaració responsable del tècnic/a autor del projecte de que les obres no 
comporten risc per a ocupants ni per a tercers  

- Aquesta declaració és obligatòria quan es projecten obres que afecten l’estructura. 

DRPOB-12. Declaració responsable de solidesa i seguretat de les obres    

DRPOB-14. Declaració responsable de la no afectació dels elements protegits   
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- Cal presentar-lo quan s’actuï en edificis catalogats amb nivell C. 

- Ha d’estar signada pel sol•licitant del permís d’obres o el representant legal del 
sol·licitant en cas de ser una persona jurídica. En cas d’haver-hi un representant legal 
del sol·licitant caldrà presentar també el document acreditatiu de representació. 

- Ha d’estar signada també pel tècnic. 

CCPOB-01. Certificat a efectes de Legalització     

- Aquest document només cal presentar-lo quan el projecte sigui una legalització 
d’unes obres ja realitzades. 

- En cas de legalitzacions TOTALS d’obra, caldrà seguir les instruccions indicades a la 
pàgina 4 de la Consulta Prèvia on s’indica quina documentació requerida no caldrà 
presentar. 

 En cas de visat+idoneïtat, sempre que es vulgui visar el document Certificat de Solidesa dintre del mateix projecte, caldrà 
assumir la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució d’obres. Com a document de Certificat de solidesa s’admet presentar el 
CCPOB-01. 

Consultes prèvies efectuades 

- Fan referència a aquelles consultes fetes amb els serveis tècnics del districte i que 
hagin quedat per escrit. 

Altres           

INPOB-01. Documentació acreditativa de la representació per a la sol·licitud del comunicat 

- Dades que ha d’incloure el document INPOB-01: 

Sol·licitant: titular del permís d’obres. 

Representant legal: qui té poders legals per representar al sol·licitant. 

Representant a efectes de notificació amb l’administració: persona que tramitarà 
el permís d’obres. 

- Dades que han de coincidir amb el document de Consulta Prèvia: 

Sol·licitant: titular del permís d’obres. 

Representant a efectes de notificació amb l’administració: persona que tramitarà 
el permís d’obres. 

- Per justificar la representació per a la presentació del comunicat s’ha d’aportar la 
documentació corresponent per acreditar la representació legal de la persona jurídica 
(en cas de ser-ho), aquest requeriments es mostra a la nota senyalada amb un 
asterisc del document: 
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“(*) Omplir únicament en cas d’actuar en nom d’una persona jurídica. Caldrà 
aportar la documentació corresponent per acreditar la representació.” 

Full Resultat Informatiu de la Consulta 

- No s’ha d’aportar tota la consulta prèvia completa en aquest document, tan sols les 
pàgines 1, 2 i les pàgines del gràfic de tramitació (fletxes en gris). Aquestes pàgines 
hauran d’estar enllaçades al marcador full resultat informatiu de la consulta. 

 

 

INFORMACIÓ I CONSULTES SOBRE LA TRAMITACIÓ DE 

L’INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA 

 
Servei d’Idoneïtat Tècnica 

Bon Pastor, núm. 5. 2ª Planta · 08021 Barcelona 
Tel. 93 240 20 60 

idoneitat@apabcn.cat 

www.apabcn.cat 
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