
Taller d’Idoneïtat 1
Realització de la consulta prèvia per l’obtenció 

del permís d’obres. Casuística



Art. 52

Art. 64

Tipus de permisos segons el règim
d’intervenció



Règims 
d’intervenció

Assabentat

Comunicat

Immediat

Diferit

Llicència

Tràmits d’urgència

segons Ordenança reguladora
dels Procediments d’Intervenció 
Municipal en les Obres (ORPIMO)

Art. 52

Art. 50

Art. 3.2

Art. 49

Art. 52

Art. 64



www.barcelona.cat



www.barcelona.cat



www.barcelona.cat



Sol·licitar la consulta prèvia

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbeobcons/T136/init/ca/default.html?
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbeobcons/T136/init/ca/default.html?


nom de la intervenció

descripció de la intervenció i 
mitjans auxiliars

Dades de la consulta prèvia



Dades de la consulta prèvia



Dades de la consulta prèvia



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia d’intervenció en façana amb afectació estructural i mitjans auxiliars
Qüestionari

quan s’ha d’informar de més d’una 
actuació



Consulta prèvia d’intervenció en façana amb afectació estructural i mitjans auxiliars
Qüestionari



Consulta prèvia d’intervenció en façana amb afectació estructural i mitjans auxiliars
Resum informatiu de la consulta



Mitjans auxiliars
DRPOB-08 i  DRPOB-09

Corresponen als mitjans 
auxiliars. S’han d’aportar 
sempre que s’instal·lin 

mitjans auxiliars per a la 
realització de les obres

NOTA: els treballs verticals es 
consideren mitjans auxiliars



Afectació estructural
DRPOB-10 i DRPOB-11

Corresponen a les actuacions 
amb afectació estructural. 

En cas que no siguin 
d’aplicació caldrà enllaçar-les 
a un marcador on es justifiqui 

que no s’escauen.



Afectació estructural
DRPOB-10



Coordinació de Seguretat i Salut
DRPOB-05



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia per l’actuació en dues o més entitats de l’edifici
Qüestionari



Consulta prèvia per l’actuació en dues o més entitats de l’edifici
Qüestionari



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia per la segregació d’entitats
Qüestionari



Qüestionari

Consulta prèvia per la segregació d’entitats – Segregació d’habitatge



Qüestionari

Consulta prèvia per la segregació d’entitats – Segregació de local



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia per canvi d’ús d’una entitat
Qüestionari



Qüestionari

Consulta prèvia per canvi d’ús d’una entitat – Canvi d’ús a habitatge



Qüestionari

Consulta prèvia per canvi d’ús d’una entitat – Canvi d’ús a local



Qüestionari

Consulta prèvia per canvi d’ús d’una entitat



Règim de llicència
DRPOB-01, DRPOB-10, DRPOB-11, INPOB-01 i CCPOB-01



Règim de llicència
Resta de documents



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia per la intervenció en un edifici unifamiliar
Qüestionari



Consulta prèvia per la intervenció en un edifici unifamiliar
QüestionariResum informatiu de la consulta



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Art. 52

Art. 64

Consulta prèvia d’enderroc
Qüestionari



Art. 52

Art. 64

Consulta prèvia d’enderroc
Qüestionari



Art. 52

Art. 64

Consulta prèvia d’enderroc
Demolició d’edificis catalogats



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia d’instal·lacions comuns i ascensor
Qüestionari



Consulta prèvia d’instal·lacions comuns i ascensor
Qüestionari

Resta d’instal·lacions 
comunitàries

Ascensors



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Consulta prèvia de legalització
Procediment

Consulta prèvia 
inicial

Introducció de 
dades de la 

consulta prèvia 

Consulta prèvia 
final

Documentació



Consulta prèvia de legalització
Procediment

Consulta prèvia 
inicial

Introducció de 
dades de la 

consulta prèvia 

Consulta prèvia 
final

Documentació



Consulta prèvia de legalització
Procediment

Consulta prèvia 
inicial

Introducció de 
dades de la 

consulta prèvia 

Consulta prèvia 
final

Documentació



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Tràmits d’urgència
Qüestionari



Tràmits d’urgència
Qüestionari



Tràmits d’urgència
Qüestionari



Tràmits d’urgència
Resum informatiu de la consulta



Tràmits d’urgència
Dades



Tràmits d’urgència
Documentació



Tràmits d’urgència
Confirmació de dades



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Art. 52

Assabentat

Exemples

Obres en interior d’habitatge 
que no modifiquin distribució 

ni estructura

Obres en interior de local que 
no modifiquin distribució ni 

estructura

Obres en interior de zones 
comunitàries sense afectar 

distribució ni estructura

Sempre que l’edifici no es 
trobi catalogat



Assabentat
Qüestionari



Assabentat
Qüestionari



Assabentat
Qüestionari



Assabentat
Qüestionari



Assabentat
Resum informatiu de la consulta



Assabentat
Dades



Assabentat
Confirmació de dades



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Representació
Dades

Aquesta persona física / 
jurídica serà el titular del 

permís d’obres



Representació
Dades

Aquesta persona podrà 
activar el permís d’obra 

digitalment



Representació
Documentació

Promotor informat en la consulta 
prèvia

Omplir en cas que el promotor sigui 
una persona jurídica 

NOTA: caldrà aportar els poders de 
representació

Persona autoritzada per fer el 
tràmit (REPRESENTANT en la 

consulta prèvia)



Art. 52

Art. 64

Casos pràctics 

Intervenció a façana amb afectació estructural i mitjans 
auxiliars 

Actuació en dues o més entitats

Segregació d’entitats

Canvi d’ús

Edifici unifamiliar

Enderroc

Instal·lacions comuns i ascensor

Legalització

Tràmit d’urgència

Assabentat

Patrimoni

Representació



Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic
Documentació

Tots els casos



Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic
Informe Previ de Patrimoni

Pàgina 2 de la consulta prèvia final



Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic
Si CAL Informe Previ de Patrimoni



Correspon amb els edificis 
catalogats individualment C

Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic
DRPOB-14



Documentació relativa a béns del patrimoni arquitectònic historicoartístic
Informe Previ de Patrmini positiu amb condicions

Caldrà justificar en aquest 
apartat cadascuna de les 

condicions indicades en l’Informe 
Previ dels Serveis de Patrimoni 



Art. 52

Art. 64

Recursos CAATEEB



Recursos CAATEEB

www.apabcn.cat/idoneitat



Recursos CAATEEB



Recursos CAATEEB



Recursos CAATEEB



Recursos CAATEEB



Recursos CAATEEB



Art. 52

Art. 64

Consultes i aclariments



Gràcies per l’atenció

www.apabcn.cat/idoneitat

idoneitat@apabcn.cat
93 240 20 60

http://www.apabcn.cat/idoneitat

