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L’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) es va publicar en el BOPB 
el  dia  25  de  març  de  2011,  i  va  entrar  en  vigor  el  dia  1  d’octubre  de  2011. 
https://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/Serveis_Urbanistics/Tramits/eprojectes/fitxers/Ordregulado
raobres_aprovdef.pdf 

Aquesta Ordenança té com un dels seus objectius la millora i la simplificació dels procediments i com a mitjà, preveu 
l’emissió d’un informe d’idoneïtat tècnica per tal de garantir que el projecte i la documentació tècnica corresponents 
als  règims de  llicència d’obres  i de  comunicació  compleixen amb els  requisits d’idoneïtat documental,  suficiència  i 
adequació normativa. Amb  l’objectiu esmentat, preveu un règim de col∙laboració per a  l’exercici de  les  funcions de 
verificació  i control que  l’Ajuntament pot encomanar a entitats col∙laboradores. L’article 10 de  l’Ordenança preveu 
l’aprovació del sistema d’habilitació i de funcionament d’aquestes entitats per Decret de l’Alcaldia, adoptat mitjançant 
el procediment normatiu aplicable, i en concreta els aspectes de la regulació. 

Aquesta Ordenança, aplicable a totes les obres que es realitzin a la ciutat de Barcelona, té com a finalitat establir els 
diferents règims d’intervenció administrativa  i regular  llur procediment que haurà de ser obligatòriament electrònic 
en  les  tramitacions  amb  els  professionals  i  els  tècnics,  que  podran  gestionar  de  forma  totalment  telemàtica,  les 
corresponents sol∙licituds. 
 
Com  a  resultat  s'han  establert  un  seguit de models de  projectes  que  ordenen  el  contingut de  les  seves  diferents 
informacions, gràfiques i escrites, permetent l'estudi i revisió del projecte per via telemàtica de forma àgil.  
 
Així mateix, s'ha determinat quin serà el contingut documental i normatiu que validarà l'Informe d'idoneïtat tècnica, i 
que serà requisit necessari per a la obtenció dels expedients. 
 

1.1 NOVA ORDENANÇA FISCAL AJUNTAMENT DE BARCELONA I FUNCIONAMENT DEL COAC COM 
ENTITAT  COL∙LABORADORA  ACREDITADA  PER  L’AJUNTAMENT  DE  BARCELONA  PER  A  LA 
VERIFICACIÓ I EL CONTROL URBANÍSTIC DE LES OBRES 

El  16  d’Octubre  de  2014  entra  en  vigor  els  canvis  de  la  nova  Ordenança  Fiscal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.38c1cee3a16e78f040f740f7a2ef8a0c/?vgnextoid=d20679339
59f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=es_ES    així  com  la  nova  Regulació  del  sistema  d’habilitació  i  de 
funcionament de les Entitats Col∙laboradores Acreditada (ECA) de l’Ajuntament de Barcelona per la verificació i control 
urbanístic de les obres. 
 
El COAC realitza la tasca d’emissió dels IIT‐BCN des del 2008 amb més de 10.000 expedients informats favorablement.  

El COAC està habilitat com a ECA Entitat Col∙laboradora de l’Ajuntament de Barcelona per emetre Informes d’Idoneïtat 
Tècnica per la verificació i el control urbanístic de les obres, en desenvolupament de la secció segona del capítol I de 
l’Ordenança  reguladora  dels  procediments  d’intervenció  municipal  en  les  obres. Aquesta  condició  comporta  el 
reconeixement de  l’aptitud  i  la  capacitat de  l’entitat  i del  seu personal  tècnic per  a dur  a  terme  les  funcions que 
precisa la resolució.  

El COAC consta inscrita amb el número 3 en el registre d’ Entitats col∙laboradores de l’Ajuntament de Barcelona per a 
la verificació  i el control urbanístic de  les obres, modalitat A, segons el Decret d’Alcaldia del dia 27 de desembre del 
2013  que  regula  l’habilitació  i  funcionament  d’aquestes  entitats  en  els  processos  d’intervenció  municipal  dels 
permisos d’obres, publicat al BOPB del 31/12/2013. 

1. Introducció
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El  principal  canvi  en  la Ordenança  Fiscal  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  implica  un  desglossament  en  el  preu  dels 
permisos d’obres. Fins ara el preu total del permís incloïa les taxes i la revisió del projecte que s’efectuava per part de 
les entitats col∙laboradores, i era el propi Ajuntament qui ens traslladava l’import corresponent als expedients revisats 
per part del COAC. 
 
 
La nova Ordenança Fiscal de l’Ajuntament de Barcelona obliga a que l’import de la revisió sigui abonat directament a 
la entitat col∙laboradora acreditada que emeti l’Informe d’Idoneïtat Tècnica del projecte. L’Ordenança fiscal fixa,  per 
les entitats col∙laboradores, els límits màxims i mínims dels preus a percebre per a la revisió dels projectes.  
 
EL COAC, en la virtut del seu compromís amb la professió, aplicarà els límits mínims publicats en la Ordenança Fiscal 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

En aquest sentit, el COAC com a entitat col∙laboradora exercirà les seves funcions amb independència i d’acord amb 
els manuals operatius, les circulars, les instruccions i els criteris interpretatius aprovats i publicats a la seu electrònica 
de l’Ajuntament.  

El COAC emetrà L’informe d’idoneïtat tècnica (modalitat A), en un termini màxim de quinze dies hàbils, una vegada 
formalitzada  la  relació  contractual  i  aportada  la  documentació  corresponent,  mitjançant  l’enviament  de  la 
documentació de manera telemàtica en l’aplicatiu IIT del COAC. 

Els  informes seran emesos pels tècnics habilitats amb el vistiplau de  la persona que assumeix  la direcció tècnica de 
l’entitat col∙laboradora.  

1.2 CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES  

Els règims d’intervenció es defineixen en els termes següents segons la ORPIMO: 

 El règim de  llicència és aquell en virtut del qual  l’Ajuntament, després d’analitzar  la documentació  i el 
projecte presentats per  la persona  interessada  i verificar‐ne  l’adequació a  la normativa aplicable, resol 
sobre la procedència de l’atorgament de llicència. 

 El  règim  de  comunicació  és  aquell  en  virtut  del  qual  la  presentació  a  l’Ajuntament  del  projecte  i  la 
documentació exigida habilita  la persona  interessada per a executar  les obres o a efectuar  la primera 
ocupació de l’edifici, llevat que l’Ajuntament, en els terminis establerts, li notifiqui que no s’adeqüen a la 
normativa aplicable o que han de seguir un altre règim d’intervenció. 

 El  règim d’assabentat és aquell en virtut del qual  la persona  interessada comunica a  l’Ajuntament  les 
obres que pretén executar, sense aportar documentació,  i pot  iniciar‐les  l’endemà d’haver presentat  la 
comunicació en el registre municipal. 

Les Obres es classifiquen, als efectes de la ORPIMO, en Obres Majors (règim de Llicència) i Obres Menors.  
 

Les  Obres  Menors  es  subdivideix  en  3  Tipus:  Tipus  I  i  Tipus  II  (règim  de  Comunicació)  i  Tipus  III  (règim 
d’assabentat).  
 

 Les Obres del TIPUS I, corresponen a Obres de Comunicat DIFERIT.  

 Les Obres del TIPUS II, corresponen a Obres de Comunicat IMMEDIAT.  

 Les Obres del TIPUS III, corresponen a un ASSABENTAT.  

   



 

GUIA INFORME IDONEÏTAT TÈCNICA     
 

   GUIA Informe d’Idoneïtat Tècnica IIT COAC    iit.bcn@coac.cat   v.2014.Octubre     Pàgina 5 

1.3 TIPOLOGIA DELS PERMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA: 

Obres Majors (règim de Llicència): 

 1a‐OMA Obra major de nova planta. 

 1b1.1‐OMA Gran rehabilitació: canvi ús principal amb increment volum o sostre edificable. 

 1b1.2‐OMA Gran rehabilitació: increment volum o sostre edificable. 

 1b1.3‐OMA Gran rehabilitació: canvi ús principal sense increment volum o sostre edificable. 

 1b1.4‐OMA Gran rehabilitació: sense increment volum o sostre edificable. 

 1b2‐OMA Substitució de l’edifici, i/o mantenint la façana o algun element estructural. 

 1c‐OMA Increment de volum o sostre edificable sense intervenció global en l'edifici. 

 1d‐OMA Consolidació, reforma o rehabilitació, amb intervenció global fonaments o estructura edifici. 

 1e‐OMA Reforma o rehabilitació amb modificació de l’ús principal de l’edifici. 

 1f‐OMA Obres que comportin la creació de nous habitatges. 

 1g‐OMA Consolidació, reforma, rehabilitació, actuacions sobres façanes d’edificis catalogats. 

 1h‐OMA Instal∙lació d'ascensors a l'exterior de l'edifici. 

 1i‐OMA Demolició d'edificis catalogats. 

 1j‐OMA Construccions prefabricades. 

 1k‐OMA Moviments de terres. 

 1l‐OMA Obres d’urbanització en terrenys privats d’ús públic. 

 1m‐OMA Obertura, modificació i pavimentació de camins. 

 1n‐OMA Construcció de piscines i les seves edificacions auxiliars. 

Les Obres del TIPUS I, corresponen a Obres de Comunicat DIFERIT.  

 2a‐OCD Reforma de l'edifici que afecti l'estructura parcialment, sense canvi ús. 

 2b‐OCD Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura. 

 2c‐OCD Demolició d’edificis.  

 2d‐OCD Instal∙lació d'ascensors en l'interior de l'edifici. 

 2e‐OCD Construccions auxiliars de menys de 15 m2 

 2f‐OCD Obres reforma interior locals activitats sotmeses a regulació d’usos o activitats. 

 2g‐OCD Obres de reforma interior en dos o més habitatges d’un edifici. 

 2h‐OCD Obres de divisió de locals (entitats sense ús d'habitatges) en planta baixa. 

 2i‐OCD Instal∙lació de marquesines.  

 2j‐OCD Instal∙lació de grues de construcció a la via pública. 

 2k‐OCD Instal∙lació de muntacàrregues de construcció a la via pública. 

 2l‐OCD Obres en edificis catalogats D o inclosos en conjunts protegits. 

 2m‐OCD Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats A B. 

 2n‐OCD Construcció o actuació en murs perimetrals en parcel∙les en edificació aïllada. 

 2o‐OCD Actuacions en jardins i solars que impliquin tala d’arbrat. 

Les Obres del TIPUS I, corresponen a Obres de Comunicat DIFERIT.  

 3a1‐OCI Obres reforma interior habitatge afectant puntualment l’estructura de l’edifici. 

 3a2‐OCI Obres reforma interior locals afectant puntualment l’estructura de l’edifici. 

 3a3‐OCI Obres zones comunitàries afectant puntualment l’estructura de l’edifici. 

 3b1‐OCI Obres reforma interior en habitatge sense afectar l'estructura de l'edifici. 

 3b2‐OCI Obres reforma interior en locals sense afectar l'estructura de l'edifici. 

 3b3‐OCI Reforma interior zones comunitàries sense afectar l’estructura de l’edifici. 

 3c‐OCI Intervenció distribució, estructura o façana en habitatge unifamiliar. 

 3d‐OCI Reforma amb modificació nombre unitats funcionals (no habitatges). 

 3e‐OCI Obres ordinàries conservació o reparació menor edificis protegits urbanísticament (C). 
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 3f1‐OCI Actuació en façanes. 

 3f2‐OCI Actuació en mitgeres. 

 3f3‐OCI Actuació en cobertes/terrats. 

 3f4‐OCI Actuació en patis. 

 3f5‐OCI Restauració o reparació de murs perimetrals. 

 3g‐OCI Instal∙lació elements identificadors locals: rètols, tendals i altres previstos a les ordenances. 

 3h‐OCI Construcció de tanques de solar. 

 3i‐OCI Instal∙lació de baixants, xemeneies i altres instal∙lacions comunes. 

 3j‐OCI Grues de construcció que no afectin a la via pública. 

 3k‐OCI Instal∙lació de muntacàrregues de construcció que no afectin la via pública. 

 3l‐OCI Obres a les instal∙lacions d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici. 

 3m1‐OCI Bastides, ponts penjants i similars amb ocupació de la via pública. 

 3m2‐OCI Tanques de protecció d’obra que s'ajustin a les condicions generals ocupació via pública. 

 3m3‐OCI  Bastides,  ponts  penjants  i  similars,  que  no  s'ajustin  a  les  condicions  generals  ocupació  via 
pública. 

 3m4‐OCI Tanques de protecció d’obra que no s'ajustin a les condicions generals ocupació via pública. 

 3n1‐OCI Execució de cales, pous i sondejos, previs a altres llicències d’obres. 

 3n2‐OCI Instal∙lació de barraques provisionals d’obres prèvies a altres llicències d’obres. 

 3o‐OCI Treballs d’anivellament que no alterin més d’1 metre les cotes naturals. 

1.4 ASPECTES GENERALS DELS TERMINIS DELS DIFERENTS PERMISOS ADMINISTRATIUS 

Obres Majors 
L’Ajuntament,  ha  de  resoldre  l’atorgament  de  la  Llicència  d’Obres  majors,  de  manera 
general en els terminis màxims següents: 

 2 mesos, en procediment general. 

 3  mesos,  en  procediments  en  que  ha  d’emetre  informe  perceptiu  el  Servei 
competent en matèria de prevenció i extinció d’incendis (SPEIS) o en procediments 
que afectin bens del patrimoni arquitectònic historicoartístic, en que ha d’emetre 
Informe perceptiu de Patrimoni. 

Obres Menors del TIPUS I 
L’Ajuntament, de manera general  té el termini d’1 mes per a verificar la documentació una 
vegada  notificada  l’admissió  del  comunicat  o  bé,  notificar  motius  d’inadequació  a  la 
legalitat de les Obres projectades. 

Obres Menors del TIPUS II 
Les obres es podran INICIAR l’endemà de la presentació de la documentació, una vegada fet 
el pagament dels impostos i les taxes corresponent. 

Obres del TIPUS III 
Les obres es poden INICIAR una vegada presentada la comunicació en el registre municipal 
(presencialment o a  través dels mitjans electrònics establerts), sense necessitat d’aportar 
documentació. 

 
NOTA: Per consultar més informació respecte terminis d’execució, pròrrogues, pagaments, garanties i terminis  
d’inici i finalització aneu al text legal de la ORPIMO 
http://girona.eic.cat/wps/wcm/connect/8670a6804262ea41aebdbe07346fc4c9/20131231_DA+regulacio+sist
ema+habilitacio+entitats+obres+bcn.pdf?MOD=AJPERES 
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1.5 QUÈ ÉS L’INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)? 
 
L’objecte  de  L’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica  (IIT)  és  verificar  que  el  Projecte  o  la  Documentació  Tècnica 
aportada,  compleixen  els  requisits d’integritat documental,  suficiència  i  idoneïtat  indicats  en  la  guia del 
permís de l’Ajuntament de Barcelona i acreditar el compliment dels paràmetres normatius de condicions i 
normatives de seguretat, en especial en matèria de prevenció d’incendis, accessibilitat i habitabilitat. 
 
El contingut i el model d’Informe d’Idoneïtat Tècnica, s’aprova per Decret d’Alcaldia, i la seva vigència és de 
3 mesos des de la data de la seva data d’emissió. 
 
Aquest Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) es pot sol∙licitar al COAC quan així ho reculli el resum de la consulta 
retornada  per  l’Ajuntament  de  Barcelona.  El  tràmit  d’obtenció  d’IIT  implica  l’enviament  de  manera 
telemàtica del contingut del projecte al COAC i a l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 
 
 

QUINES OBRES REQUEREIXEN DE L’INFORME D’IDONEÏTAT TÈNICA IIT 
 
Les Obres que requereixen de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica son les següents: 
 

 Obres Majors. Les sotmeses a règim de Llicència. 

 Obres Menors Tipus I. Les sotmeses a règim de comunicació diferit. 

 Obres Menors Tipus II. Les sotmeses a règim de comunicació immediat. 

 Les Obres  Tipus  III,  les  sotmeses  a  assabentat, NO  requereixen  de  l’Informe  d’Idoneïtat 
Tècnica. 

 Les actuacions d’urgència, NO requereixen de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. 
 

 

  Quan  podeu  de  demanar  un  Informe 
d’Idoneïtat Tècnica (IIT) al COAC? 
 
Podeu  demanar  un  IIT  sempre  que  així  aparegui  a    la 
consulta  retornada per  l’Ajuntament de Barcelona, en el 
resum de la guia del permís d’obres. 
 
En aquest cas, heu de seguir els 4 passos d’aquesta guia: 
 

 PAS 1 Consulta prèvia Ajuntament Barcelona 

 PAS 2 Elaboració documentació PDF 

 PAS 3 Enviament al COAC per IIT 

 PAS 4 Obtenció permisos obres a l’Ajuntament 
 

 

 
 
 

  

Quan necessito l'IIT?
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PAS 1    A www.bcn.cat  apartat  tràmits  fer  ‘Consulta  Prèvia  per  a  la  obtenció  de  permisos 

d'obres: llicència, comunicat, assabentat o autorització per a actuacions d'urgència’ 

 
La consulta retorna un PDF amb: 

 Un número de REGISTRE de la consulta  

 Un PDF amb un arbre de marcadors amb el tipus de permís a sol∙licitar 

 EL CONTINGUT DOCUMENTAL del projecte a presentar per obtenir l’IIT 
 

Ha de constar com  a sol∙licitant o el seu representant en la Consulta Prèvia la persona que tramitarà online 
la sol∙licitud de permís d’obres. Aquesta persona ha de tenir signatura electrònica. (vegeu pàgina 9) 

PAS 2 Elaboració documentació PDF 

S’ha  d’elaborar  i  preparar  la  documentació  (Projecte  Tècnic,  Documentació  Tècnica,  Projecte  d’Enderroc, 
Projecte  Bàsic...)  segons  el  resultat  de  la  Consulta  Prèvia  feta  a  través  del web  de  l’Ajuntament  de  BCN.  A 
continuació s’ha de sol∙licitar l’Informe d’idoneïtat IIT al COAC. Aquesta documentació s’ha d’entregar en format 
PDF dividida en dos arxius independents: 

 PDF1  inclourà el projecte tècnic  i els documents annexes al projectes amb  l’índex de marcadors 
tal com l’ha retornat la web de l’Ajuntament de Barcelona (els marcadors són imprescindibles). 

 PDF2 contindrà els documents annexes a  l’expedient o sigui totes  les declaracions responsables 
degudament signades i escanejades, i els tres primers fulls del resultat de la Consulta Prèvia. 

PAS 3  Enviament del projecte tècnic o la documentació tècnica al   per obtenir l’IIT.   

L’enviament es realitza mitjançant l’aplicatiu IIT del COAC, accediu a www.arquitectes.cat apartat Arquitectes > 
Visat  i Registres > Gestions en  línia >  Informes d’Idoneïtat Tècnica per a  l’Ajuntament de Barcelona (IIT‐BCN)  i 
aquí teniu accés a la ACCÉS A LA NOVA APLICACIÓ: NOVA SOL∙LICITUD d'IIT. 
Una vegada validada  la documentació d’acord amb el contingut documental s’obté un  IIT  Informe d’idoneïtat 
tècnica amb un número de referència 

PAS 4  Al www.bcn.cat apartat tràmits fer la ‘Obtenció de permisos d'obres: llicència o comunicat’ 

 Cal informar en el permís: 
1. El número de REGISTRE de la consulta  
2. El número de referència de l’IIT 

 S’ha d’accedir amb certificat electrònic (DNIe o firmaprofesional). El sol∙licitant és  l’interessat del permís 
(client, promotor, propietat...) que hagueu indicat a la consulta (tant el permís com la factura de les taxes 
anirà al seu nom). Com a tècnics actueu com a representants autoritzats en tota la obtenció.  

 En aquest punt del procés podeu completar les dades i pagar o imprimir la carta de pagament de les taxes. 

 La documentació enviada al COAC en PDF per a l’obtenció de l'IIT enviada al COAC de manera telemàtica 
(PDF1  i PDF2) es traspassarà de manera automàtica a  l'Ajuntament de Barcelona una vegada es faci el 
tràmit de obtenció de la llicència o comunicat. 

2. Resum obtenció IIT COAC

PAS 1 Consulta 
Prèvia

•Retorna un PDF amb:

•Nºregistre consulta

•Índex de marcadors

•Contingut documental 

PAS 2 Elaboració 
documentació 

PDF

•Elaboració documentació 
PDF:
•PDF1 (projecte + índex 
marcadors)

•PDF2 (Declaracions 
Responsables + Resum 
guies+Informació adicional)

PAS 3  Obtenció 
IIT COAC

•Enviament IIT al COAC:

•Retorna un IIT amb un 
número de registre IIT

PAS 4 Obtenció 
Permisos obres a 
l'Ajuntament

•Núm. Consulta prèvia

•Núm. IIT

•Firma digital i dades del 
representant en el 
tràmit
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Cal emplenar el formulari per saber el tipus de permís que haureu de demanar en funció de les obres que heu de dur a 
terme. Una vegada efectuada la Consulta Prèvia, e ls resultats podran ser:  

 Obres majors, sotmeses al procediment d'obtenció de llicència.  

 Obres menors tipus I, sotmeses al procediment d'obtenció de comunicat diferit.  

 Obres menors tipus II, sotmeses al procediment d'obtenció de comunicat immediat.  

 Obres menors tipus III, sotmeses al procediment d'obtenció d'assabentat.  

 Imprès d'admissió per a realitzar obres d'urgència.  

Aneu  a www.bcn.cat dins    (oficina  virtual)  i  escolliu  el  tràmit:  ‘Consulta Prèvia per  a  la obtenció de 
permisos d'obres’ 

 
Heu d’indicar la ‘referència cadastral’ i el ‘tipus d’intervenció a realitzar’. 
La referència cadastral és l'identificador oficial i obligatori dels béns immobles. Consisteix en un codi que és assignat 
per la ‘Dirección General del Catastro’ de manera que tot immoble ha de tenir una única referència cadastral formada 
per vint caràcters (números i lletres) amb la següent estructura: 
 

 

Observacions: 

Si actueu en un  local o habitatge, heu de  tenir  identificats els vint dígits de control de  la entitat cadastral 
Si actueu en una façana o zones comunes, és suficient amb els primer 14 dígits, que són comuns a totes les 
entitats de la finca. 

Podeu consultar la referència cadastral directament al cadastre online o bé a  http://es.goolzoom.com/ 

 

3. Procès obtenció IIT COAC

PAS 1 
Consulta 
Prèvia

PAS 2 PAS 3 PAS 4
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 Una vegada heu accedit a la consulta, feu clic a iniciar. 
 

 
A  l’apartat  dades  de  l’obra  cal  concretar  la 
ubicació i el tipus de la intervenció. 
 
Al  informar  la  referència  cadastral,  s’identifica 
l’emplaçament de l’obra. Si no és correcte, es pot 
marcar  la  casella  corresponent  per  introduir 
l’adreça correcta. 
 
Fer clic a continuar 
Nota:  si  al  informar  la  referència  cadastral    la 
direcció que apareix no és correcta, es pot marcar 
‘l’adreça de l’obra no és cap de les anteriors o no 
s’ha trobat’ i indicar‐la de manera manual. 

 

 

 

Indiqueu  les  característiques  d’obres  a 
realitzar. 
 
*Si teniu una o més actuacions, heu de marcar‐les 
per  tal d’obtenir el  tipus de permís adequat  (per 
exemple,  en  cas  d’actuacions  en  paraments 
exteriors  amb  sistemes  auxiliars,  cal  marcar 
intervenció en l’exterior de l’edifici + Instal∙lacions 
auxiliars per a la realització d’obres). 
 
*El  permís  a  demanar  s’ha  d’ajustar  a  les 
actuacions  presentades,  per  lo  que  es  poden 
escollir  a  la  vegada  diferents  actuacions.  En 
aquest  cas  el  permís  retorna  varies  guies 
documentals. S’haurà de presentar un PDF1  i un 
PDF2 amb ‘consolidat’ amb tots els requeriments i 
declaracions  i  documents  de  les  guies  de  les 
diferents actuacions del permís. 
 
* Quan  alguna  de  les  obres  resulti  incompatible 
en  la  consulta  de  l’Ajuntament  de  Barcelona, 
haureu de dividir les actuacions en tants permisos 
con  resultin  compatibles  tramitant  els 
corresponents  expedients  IIT.  En  cas  de  dubte 
respecte un permís adreceu‐vos als serveis tècnics 
del districte o al COAC. 
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Aquesta primera part del procés  retorna un 
Resum informatiu de la consulta. 
 

 

 En aquest moment del procés, PAS 1, 
el  sistema  retorna  únicament  un  resum 
informatiu de la consulta. Per tal d’obtenir el 
número de  registre  i el PDF  amb  l’arbre de 
marcadors amb el contingut documental del 
projecte heu de continuar el tràmit en el PAS 
2  i  informar  de  les  dades  completes  de  la 
sol∙licitud.  
 

Feu clic a  per omplir les dades de 
la  consulta  prèvia  i  obtenir  la  guia 
documental del permís a complimentar. 

 

 

OBSERVACIONS A LA CONSULTA PRÈVIA: 
 

 La persona que sol∙licita la Consulta Prèvia ha 
de  tenir  signatura  electrònica  i  serà  o  bé  el 
titular de les obres (client o propietat) o bé un 
representant autoritzat (el tècnic).  

 

 El  titular  de  les  obres  (o  interessat)  és  la 
persona que sol∙licita el tràmit; serà el client o 
la propietat.  

 

 Al  seu  nom  anirà  el  permís  i  les  taxes  de 
l’Ajuntament, que es pagaran en el darrer pas 
de obtenció del permís. El sol∙licitant o titular 
pot ser una persona física o jurídica. 

 

 Com  a  tècnics,  podeu  actuar  com  a 
Representant  autoritzat  del  sol∙licitant  del 
permís.  En  aquest  cas,    en  el  PDF  2,  haureu 
d’adjuntar  la  Declaració  Responsable  per 
l’acreditació  de  la  representació  del 
comunicat. 

 

 El  representant  és  qui  haurà  de  fer  la 
posterior obtenció del permís d’obres a través 
del web de l’Ajuntament de Barcelona i haurà 
de  disposar  de  signatura  electrònica 
(firmaprofesional o DNIe). 

 

 En el cas que sols  identifiqueu en  la consulta 
les dades del titular del permís, implicarà que 
aquest  haurà  de  tenir  certificat  digital  per 
poder  tramitar  el  permís  d’obres    a 
l’Ajuntament de Barcelona. 
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Es retorna el resultat de la consulta, que conté: 
 

 Un  número  de  REGISTRE  de  la 
consulta  

 Un  PDF  amb  un  arbre  de marcadors 
amb el tipus de permís a sol∙licitar  

 EL  CONTINGUT  DOCUMENTAL  del 
projecte a presentar per tramitar el IIT 

 

NOTA: Quan el resultat de  la Consulta Prèvia, 
feta  a  través  del  web  de  l'Ajuntament  de 
Barcelona,  generi  DUES  o  MÉS  GUIES 
documentals  a  complimentar,  el  règim 
d’aplicació  serà  sempre  el  de  la  tipologia  de 
més nivell. Tots aquells documents que  siguin 
idèntics  en  els  dos  índexs,  només  caldrà 
adjuntar‐los  una  vegada.  Cal  enviar  un  únic 
PDF1  i un únic PDF2 amb el recull de totes  les 
declaracions del diferents permisos. 
 
En el moment de fer la consulta prèvia a través 
del portal de tràmits de l’Ajuntament i en el cas 
d’obres  on  es  considerin  varies  intervencions, 
l’aplicatiu  de  l’Ajuntament  pot  generar 
incompatibilitats.  En  aquests  casos,  s’hauran 
de  fer  tantes  consultes  prèvies  com  sigui 
necessari  per  tal  de  recollir  la  totalitat  de  les 
intervencions. Únicament es pot tramitar un IIT 
per consulta. 
 

 

 

La  consulta  retorna  un  PDF  amb  unes  guies 
documentals i un índex de marcadors, NO s’han 
de modificar els noms dels marcadors. 
No  s’han    d’eliminar  cap  dels marcadors.  Si  la 
consulta ha retornat varies guies corresponents 
a  diverses  actuacions,  només  cal  adjuntar  un 
únic arbre de marcadors. 
En cas que, per la tipologia de les actuacions, no 
s’hagi de generar contingut per un marcador en 
concret, el marcador existirà  i estarà enllaçat a 
una  part  del  document  on  es  justifiqui  la  no 
necessitat d’informar per aquest concepte. 
No s’ha de modificar  l’ordre ni  la  jerarquia dels 
marcadors. 
Una vegada  feta  la Consulta Prèvia  i encara no 
havent  obtingut  l’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica 
(IIT),  i si NO heu tingut en compte aquest punt, 
podeu fer una Modificació de la Consulta Prèvia 
(tràmit  existent  al  portal  de  tràmits  de 
www.bcn.cat),  i  corregir  les  dades  del 
“Representant”.  Les  dades  que  defineixen  el 
tipus d’intervenció no es poden modificar. 
Recordeu mantenir  sempre  el mateix  número 
de  Consulta  Prèvia,  ja  que  va  associat  amb 
l’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica  (IIT)  obtingut  i 
recordeu  que  les  consultes  prèvies  tenen  una 
data de caducitat. 
 



 

GUIA INFORME IDONEÏTAT TÈCNICA     
 

   GUIA Informe d’Idoneïtat Tècnica IIT COAC    iit.bcn@coac.cat   v.2014.Octubre     Pàgina 13 

 

 

 
 

Com presentar la documentació al COAC per a l’obtenció de l’IIT? 
 
1. Fer la “Consulta prèvia per a la obtenció de permisos d’obra” al web de l’Ajuntament de Barcelona.  

El tràmit permet conèixer el tipus de permís d'obres que cal demanar en funció del lloc on es vulgui fer l'obra i de 
la classe de  treballs que s'hagin de realitzar. També permet aconseguir  la documentació necessària per a poder 
presentar la sol∙licitud del permís.  
 

2. Com a resultat de la consulta obtindreu dos arxius PDF amb marcadors i continguts. 
 
Contingut  del  PDF  1  :  documentació  del  projecte 
(memòria, pressupost, plànols…)  i documents annexos 
al projecte (EBSS, residus, etc.) i altres annexos. 
 
 
Contingut del  PDF 2  : resultat de la consulta prèvia (2 
fulls), la guia gràfica de continguts (1 full), el document 
d’acreditació  de  la  representació  del  client  i  totes  les 
declaracions  responsables  (DR)  convenientment 
signades i escanejades. 
 

Quan el resultat de  la consulta prèvia, feta a través del 
web de l'Ajuntament de BCN, generi DUES o MÉS GUIES 
documentals a complimentar, el  règim d’aplicació serà 
sempre  el  de  la  tipologia  de més  nivell.  Tots  aquells 
documents que siguin idèntics en els dos índexs, només 
caldrà  adjuntar‐los  una  vegada.  En  aquest  cas,  caldrà 
seguir l’índex de marcadors del permís amb més nivell, i 
adjuntar en el PDF2 la guia gràfica de continguts de tots 
els permisos resultants (per exemple el de l’actuació en 
façanes + sistemes auxiliars...) 

 
3. Enviament on line de la documentació al COAC, a través del web del COAC 

És  imprescindible  seguir  el  format  i  contingut  dels  documents  obtinguts  amb  la  consulta  feta  al  web  de 
l’Ajuntament  de  Barcelona.  En  cas  contrari,  l’Ajuntament  no  atorga  la  llicència  i  cal  tornar  a  presentar  la 
sol∙licitud. 

 

 

TENIU  AL  VOSTRE  ABAST  UNA  GUIA  D’AJUDA  DE  CREACIÓ  DE  PDF  ON 
S’EXPLICA COM FER UN ARBRE DE MARCADORS I IMPRIMIR EN PDF EN LA WEB 
DEL COAC www.arquitectes.cat 

 

3. Procès obtenció IIT COAC

PAS 1

PAS 2. 
Elaboració 

Documentació 
PDF 

PAS 3 PAS 4
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El certificat electrònic de Firmaprofesional es presenta en un 
Token o dispositiu USB. Cal instal∙lar en tot cas els drivers del 
controlador  de  Firmaprofesional  que  trobareu  en  la  web 
http://www.firmaprofesional.com/      apartat  ‘soporte>kit  de 
firma’ 

La  signatura  de  ‘Firmaprofesional’  està  habilitada  per 
tal d’enviar la documentació de manera telemàtica.  
 
Per més informació ‘FIRMAPROFESIONAL’: 

 http://www.firmaprofesional.com/ 

Per instal∙lació kit ‘FIRMAPROFESIONAL’: 
 http://www.firmaprofesional.com/   apartat soporte>kit de firma 

 

EL  certificat  electrònic  de  Firmaprofesional  té  una  validesa 
determinada.  Si  caduca  l’heu  de  renovar  a  la  Secretaria  del 
COAC. 
 

 

 
 

 

La signatura electrònica DNIe està habilitada per  tal d’enviar 
la documentació de manera telemàtica. 
 
Per més informació DNI electrònic: 

 http://www.dnielectronico.es/ 
 
En el cas del DNIe, per operar heu de tenir  instal∙lat el driver 
del  lector  específic  del  DNIe.    El  trobareu  dins  el  web 
www.dnielectronico.es a l’apartat Area de descarga 
 
EL  certificat  electrònic  del    DNIe,  té  una  caducitat 
determinada. Si caduca l’heu de renovar en una comissaria de 
policia nacional on tinguin les màquines del DNIe. 
 

  Les  societats  no  tenen  signatura  electrònica,  són  els  arquitectes  representants  els  que  han  de  tenir  la  signatura 
electrònica i representaran a la societat en el moment de l’enviament. 
 

 Tots els arquitectes que participin en l’encàrrec han de tenir signatura electrònica. 
 

  El  DNIe  necessita  un  lector  estàndard  que  es  pot  adquirir  en  qualsevol  botiga  (Jordi  Capell,  FNAC,  Corte  Inglés, 
Amazon...). Amb  la  ‘FIRMA  PROFESIONAL’  el  dispositiu  és  un  Token USB  amb  la  signatura  incrustada  (en  aquest  cas  no  és 
necessari el lector). En ambdós casos és necessari instal∙lar el software de configuració des dels respectius webs de suport. 
   

3. Procès obtenció IIT COAC

PAS 1 PAS 2
PAS 3. 

Obtenció IIT 
COAC

PAS 4

1.Signatures electròniques
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Nou aplicatiu informàtic per la tramitació dels IIT‐BCN 
 
A partir del 16 d’Octubre de 2014, els Informes d’Idoneïtat Tècnica (IIT) que es demanin al COAC s’hauran de realitzar  
a  través de una nova aplicació  informàtica per  tramitar els  Informes d’Idoneïtat Tècnica des de  la pàgina de Visat  i 
Registres. 
 
Les principals funcionalitats de la nova aplicació són: 
 

 La nova aplicació informàtica està preparada per funcionar amb els principals navegadors existents ( Firefox 
3, Internet Explorer 8, Opera 9, Google Chrome, Safari). 

 Les signatures electròniques vàlides per  la nova aplicació són  les signatures avançades FirmaProfesional      i 
DNIe. 

 La nova aplicació, amb una introducció de dades més àgil i operativa que l’anterior, incorpora la signatura de 
documents única —no havent de signar‐los un per un— i permet signar‐los des de llocs i moments diferents 
— en el cas que hi hagi més d’un tècnic ja no es necessari que estiguin junts al moment de fer l’enviament.  

 Per un altre costat, s’ha millorar  la visualització del procés de revisió per fer‐lo més transparent,  introduint 
una nova utilitat de notes i revisions en la qual es poden veure els punts de control realitzats, els verificats i 
els pendents d’una manera més clara i automàtica. 

 Per accedir a l’aplicació només caldrà estar identificat al web del COAC amb el vostre usuari i contrasenya del 
web (si no els recordeu podeu enviar un correu a cauc@coac.net). 
 

 

 

Per  realitzar  telemàticament el  tràmit per  l’obtenció de 
l’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica  (IIT)  amb  el  COAC,    heu 

d’anar  a www.arquitectes.cat i  indiqueu  el  nom 
d’usuari i contrasenya que tingueu com usuari del COAC. 
 

S’accedeix amb el nom d’usuari  i contrasenya de 
les  zones  privades.  (si  no  el  recordeu  poseu‐vos  en 
contacte  amb  el  CAUC  a  l’adreça  electrònica 
cauc@coac.net). Cal  identificar‐se prèviament en el web 
per accedir a les zones privades de la pàgina web. 
 

 

 
 
 

Una  vegada  us  heu  identificat  al  web  amb  el  vostre 
usuari  i contrasenya, aneu al menú Arquitectes > Visat i 
Registres > Gestions en línia  
 

Si  no  podeu  accedir  correctament  a  la  web,  us 
heu de  ficar en contacte amb el departament del CAUC 
de  serveis  informàtics  del  COAC,  telèfon  de  contacte  
933067829 o bé a l’adreça electrònica cauc@coac.net 
 

2.Nou aplicatiu informàtic IIT COAC
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Els passos per tramitar un IIT al COAc són: 

 
 

 
 

 

 

 
 
En  l’apartat  Gestions  en  línia  aneu  a  Informes 
d'Idoneïtat  Tècnica  per  a  l’Ajuntament  de  Barcelona 
(IIT‐BCN) 
 
 
Podeu accedir al cercador d’IITs i a la nova aplicació per 
fer una nova sol∙licitud. 
 

 
 

 

 
1.Sol∙licitar 
 
Complimenteu les dades referents a:  
 

 Dades de  l’expedient  (Títol  i  referència  interna 
de l’expedient) 

 Dades dels Sol∙licitants (informar dades Tècnics 
i assegurança) 

 Dades de L’obra 

 Dades dels clients 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Procès obtenció IIT COAC

PAS1 PAS2
PAS3. 

Obtenció IIT 
COAC

PAS4
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1.Sol∙licitar > Dades dels Sol∙licitants 
 
Feu  clic  en afegir persona  física o  jurídica  segons 
procedeixi i complimentar les dades. S’ha d’indicar 
el  tipus  segons  procedeixi  ,  es  poden  utilitzar  les 
opcions de cerca per facilitar la tasca d’inserció de 
dades. 
 
Cal  informar  del  nom  de  la  companyia 
asseguradora i el número de pòlissa d’assegurança 
i  acceptar  les  condicions  respecte  la  protecció  de 
dades. 
 
 
 
 
El sol∙licitant inicial del tràmit també ha d’acceptar 
aquestes condicions  i  informar de  l’Asseguradora  i 
la Pòlissa, podeu fer doble clic damunt l’usuari per 
complimentar les dades requerides. 
 
 
En  cas  de  persones  jurídiques,  feu  clic  a  afegir 
persona jurídica.  
 

 
 

 

 

 
1.Sol∙licitar > Dades de l’obra 
L’aplicatiu  s’ha  enllaçat  amb  les  dades  del  ICC 
Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  i  permet  una 
cerca intel∙ligent de les adreces. 
 

 

 

 

 
 

 
1.Sol∙licitar > Dades dels clients 
Feu  clic  en afegir persona  física o  jurídica  segons 
procedeixi i complimentar les dades. S’ha d’indicar 
el  tipus  segons  procedeixi  ,  es  poden  utilitzar  les 
opcions de cerca per facilitar la tasca d’inserció de 
dades. 
 
Es  permet  importar  les  dades  d'emplaçament  de 
l'expedient.  Els  percentatges  de  participació  dels 
clients  han  de  sumar  100.  Cal  acceptar  les 
condicions respecte la protecció de dades. 
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1.Sol∙licitar  
Una  vegada  heu  completat  les  dades  de 
sol∙licitants,  Obra  i  Clients,  feu  clic  en  el  botó 
avançar per anar a al següent pas (Fitxa tècnica).  
 
En qualsevol moment podeu desar  les dades  fent 
clic  al  botó Desar  dades  i  seguir  el  procés  en  un 
altre moment. 

  
 

 

 
2.Fitxa tècnica 
Cal completar les dades de la Fitxa Tècnica amb les 
característiques de  l’objecte del projecte,  indicant 
els diferents apartats segons escau.  
 
La  fitxa en  funció del  tipus d’intervenció escollida, 
desplega camps d’informació específica requerida. 
 
Els  camps  obligatoris  es  troben marcats  amb  un 
asterisc.  En  qualsevol moment  del  procés  podeu 
reenviar la fitxa tècnica amb nova informació. 
 
Una  vegada  heu  completat  les  dades  de 
sol∙licitants,  Obra  i  Clients,  feu  clic  en  el  botó 
avançar per anar a al següent pas  (Fitxa  tècnica). 
En qualsevol moment podeu desar  les dades  fent 
clic  al  botó Desar  dades  i  seguir  el  procés  en  un 
altre moment.  

  

 
3.Documents i signatura 
En  aquest  apartat  cal  afegir  la  documentació  en 
PDF requerida. 
 
Per afegir documents cal  fer clic en el botó Afegir 
Document (el format ha de ser PDF) 
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3.Documents i signatura 
 
 
Per afegir documents cal  fer clic en el botó Afegir 
Document (el format ha de ser PDF) 

 
 
 
 
Cal informar del tipus de document. S’ha d’indicar 
el tipus de document segons en funció del tipus de 
permís  requerit  (Projecte  tècnic  o  documentació 
tècnica o Projecte d’Enderroc segons hagi retornat 
l’índex de la consulta i la documentació).  
 
El  document  Carta  es  pot  fer  servir  per  enviar 
qualsevol altre documentació. 
 
 
 
Feu clic en SELECCIONAR ARCHIVO i seleccioneu en 
el  vostre  ordinador  el  fitxer  PDF,  i  feu  clic  a 
'continuar'.  Recordeu  que  heu  d’enviar  la 
Documentació  amb  caràcter  general  en  dos  PDF. 
S’accepten  arxius  amb  una mida  de  40Mb  (si  el 
projecte és superior a aquesta mida, podeu dividir 
el projecte en tants arxius com sigui necessari. 
 
Podeu  especificar  el  títol  del  dociment  que  esteu 
enviant, per exemple PDF1. En qualsevol moment 
podeu desar les dades fent clic al botó Desar dades 
i seguir el procés en un altre moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  



 

GUIA INFORME IDONEÏTAT TÈCNICA     
 

   GUIA Informe d’Idoneïtat Tècnica IIT COAC    iit.bcn@coac.cat   v.2014.Octubre     Pàgina 20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

En aquest apartat la documentació encara no s’ha 
enviat  al  COAC  i  cal  enviar  a  signar  tots  els 
documents prèviament.0 
 
Una  millora  significativa  és  la  multifirma  de 
diversos  documents  alhora,  amb  la  conseqüent 
reducció  de  temps  del  tràmit,  així  com  la 
possibilitat  que  els  sol∙licitants  d'un  mateix 
expedient signin els documents en diferents  llocs  i 
moments.  
 
Feu clic al botó Enviar / Signar Tots per signar els 
documents a enviar. Si en un expedient hi ha varis 
sol∙licitants,  cadascun  dels  sol∙licitants  caldrà  que 
realitzin  el  procés  de  signatura  dels  documents.  
Abans  de  fer  clic  en  el  botó  connecteu  la  vostra 
signatura  electrònica  a  l’ordinador 
(FirmaProfesional o DNIe) 

 
Feu clic als certificats següents per identificar‐vos a 
PortaSigma  (nova  aplicació  de  signatura 
electrònica: 

 
Informeu del PIN de la vostra signatura electrònica.
 
 

 
En  aquesta  finestra  emergent  de  signatura 
electrònica  apareixen  els  documents  a  signar, 
escolliu  signatura  múltiple  per  signar  tots  els 
documents alhora o Revisió múltiple per signar els 
documents un a un tot revisant‐los quan es signen. 
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Fer clic en el botó   
 
Informeu el PIN de la signatura electrònica. 

 
 
Feu clic al botó OK una vegada hagueu signat els 
documents. El procès s’ha de  realitzar per  tots els 
sol∙licitants, però els documents es poden signar en 
diferents llocs i moments per part dels sol∙licitants. 

 
 
L’estat dels documents es canvia a Signat, Pendent 
enviament.  Feu  clic  en  el  botó  Enviar  documents 
signats per enviar la documentació al COAC. 
 

 
 
En  aquest  moment,  aquest  expedient  d’Informe 
d’Idoneïtat Tècnica passarà el procés de validació 
administratiu,  que  si  resulta  favorable  rebrà  un 
missatge electrònic amb la comunicació a admissió 
a  tràmit  de  l’expedient  i  la  seva  posterior 
assignació a un tècnic per a la seva revisió i apareix 
el següent missatge. 
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4.Revisió
Revisió administrativa 
En  Cercador  d’expedients  podem  consulta 
l’estat  de  l’expedient  i  els  expedients  que 
portem actualment en tràmit. 
 
Fer  doble  clic  damunt  de  l’expedient  per 
accedir a la informació i document del mateix. 
 
L’expedient  serà  objecte  de  revisió 
administrativa per valorar  la  seva admissió a 
tràmit de l’expedient. 
 

 Si  la  documentació  de  l’expedient  és 
correcte  i  compleix  amb  els 
requeriments  formals  de  contingut 
documental,  l’expedient serà admès a 
tràmit,  i  es dóna  la   data de  registre 
de  l’expedient  d’inici  del  tràmit  al 
COAC.  En  el  transcurs  dels  propers 
dies  s’iniciarà  la  revisió  tècnica  de 
l’expedient a càrrec del Servei de Visat 
del COAC. Un  cop  realitzada,  en  serà 
degudament informat. 

 En aquest procés, rebreu un missatge 
electrònic amb  l’admissió a  tràmit de 
l’expedient. 

  
 

 

 
4.Revisió 
Revisió administrativa 
Si la documentació de l’expedient no compleix 
amb  els  requeriments  formals  de  contingut 
documental,  l’expedient  serà  no  admès  a 
tràmit. 
 
Podeu consultar els motius de la retenció dins 
del  propi  expedient  en  l’apartat  Notes  i 
Revisions. 
 
Rebreu  un  missatge  electrònic  amb  la 
comunicació  de  la  retenció  i  el  link  directe  a 
l’expedient.  Aleshores  cal  reenviar  la 
documentació  de  nou  per  que  sigui  validada 
administrativament de nou i admesa a tràmit. 
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4.Revisió
Revisió tècnica 
En  qualsevol  moment,  en  l’apartat  Notes  i 
Revisions  podeu  accedir  a  les  Notes 
efectuades pels serveis tècnics del COAC.  
 
Les notes poden ser: 

 Observacions administratives 
(efectuades en la revisió 
administrativa) 

 Esmenes (que quedaran recollides en 
l’informe d’esmenes)  

 Observacions tècniques (efectuades 
en la revisió tècnica) 

 
Si la documentació de l’expedient és correcte i 
compleix  amb  els  requeriments  formals  de 
contingut documental, l’expedient serà admès 
a  tràmit,  i  es  dóna  la    data  de  registre  de 
l’expedient  d’inici  del  tràmit  al  COAC.  En  el 
transcurs dels propers dies s’iniciarà  la revisió 
tècnica  de  l’expedient  a  càrrec  del  Servei  de 
Visat del COAC. 
 

 Si  la  documentació  de  l’expedient 
compleix  amb  el  contingut  tècnic 
documental,  es  generarà  un  Informe 
d’idoneïtat favorable. 

 Si  la  documentació  de  l’expedient  no 
compleix  amb  el  contingut  tècnic 
documental,  es  generarà  un  Informe 
d’esmenes. 

 
Per  accedir  a  l’informe  d’esmenes  feu  doble 
clic  en  la  pantalla  llistat  de  documents  per 
accedir a  l’informe d’esmenes    i  fer  clic en el 
botó descarregar. 
 
 
Per  tal  d’esmenar  l’expedient  i  pujar  nous 
documents,  feu  clic  en  el  botó  Afegir 
Document  en  llistat  de  documents  per  tal 
d’esmenar  la documentació  requerida  i pujar 
la nova documentació a revisar. 
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4.Revisió 
Revisió tècnica 
 

Històric de canvi d'estat 
En  la  pestanya  Històric  d’estats  es  pot 
visualitzar el canvi d’estat del document. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Notes Sol∙licitants 
En  la pestanya Notes  i Revisions es pot afegir 
notes per part dels sol∙licitants per comunicar 
aclariments,  comentaris...  de  l’expedient. 
Aquestes  notes  seran  revisades  per  part  de 
l’arquitecte visador. 

  

 

 
5.pagament 
Informe Idoneïtat Pendent de Pagament 
Quan l’expedient passa la validació tècnica, és 
informat favorablement. 
 
Per  tal  de  poder  descarregar  l’Informe 
d’Idoneïtat Tècnica corresponent cal haver fet 
efectiu un pagament previ en concepte per  la 
seva  emissió.  El  pagament  s’ha  de  tramitar 
des  del  mateix  expedient,  en  la  pestanya 
Dades de Pagament. 
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Es pot generar una carta de pagament amb les indicacions 
de la transferència bancària a realitzar.  
 

 
 

 

 
5.pagament 
Informe Idoneïtat Pendent de Pagament 
En  la  pestanya  Dades  de  Pagament  podeu 
escollir  la  forma de pagament  i a nom de qui 
anirà la factura, permetent facturar a nom del 
client o del sol∙licitant. 
 
A  l’escollir  el  pagament  mitjançant 
transferència  s'hauran de  seguir  els  següents 
passos: 
 

1‐ Efectuar la transferència bancaria a 
la  conta  del  COAC  "IBAN:  ES02  3183 
0800 8100 0000 0976"  indicant el Nº 
d'expedient. 
2‐  Adjuntar  el  comprovant  de 
l'operació 
3‐ El COAC validarà la transferència 
4‐  Si  és  correcte  podreu  descarregar 
l'informe d’idoneïtat 

 
A  l’escollir  Domiciliació  bancaria,  cal 
seleccionar  el  col∙legiat  COAC  a  qui  se  li 
carregarà  l’import, el pagament es  realitzarà 
de manera immediata.  

 
En  els  dos  casos,  fer  clic  en  el  botó  Enviar 
pagament. 

 
Una vegada es realitza el pagament, ja es pot 
retirar  l’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica 
d’aquest expedient.  
 
A l’Informe d’Idoneïtat trobareu el número 
de referència que es necessita per realitzar 
el tràmit de sol∙licitud de permís d’obres al 
web de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

  
Observacions: 

 En aquest moment, l’expedient es tancarà, i no s’admetrà cap altre documentació complementària 
adjunta  dintre  d’aquest  expedient,  ja  que  la  informació  serà  enviada  de  manera  telemàtica  a 
l’Ajuntament de Barcelona al realitzar el tràmit del PAS4 de permisos d’obres al portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 Un Informe d’idoneïtat tècnica no és equivalent a un visat col∙legial. 
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Pas 4. Obtenció de permisos d’obres:  llicència 
o comunicat 
 
En  la  web  www.bcn.cat  dintre  de  l’apartat  tràmits 
seleccioneu  ‘Obtenció  de  permisos  d’obres:  llicència  o 
comunicat’.  
 
En aquest apartat completeu la sol∙licitud per a l'obtenció 
del permís d'obres corresponent, en funció del lloc i de la 
classe de treballs que s'hagin de realitzar: llicència d'obra 
major  o  llicència  d'obra  menor  (comunicats  diferits  i 
comunicats immediats).  
 
Podeu  completar  les  dades  directament,  i  tramitar  el 
permís,  en  aquest moment  podeu  pagar  o  imprimir  la 
carta de pagament de les taxes). 
 
La documentació enviada al COAC en PDF per tramitar a 
l'IIT  es  traspassarà  en  aquest  tràmit  de  manera 
automàtica a l'Ajuntament de Barcelona, no cal imprimir‐
la. 
 

S’ha  d’accedir  amb  certificat  electrònic  (DNIe  o 
firmaProfesional). El sol∙licitant és  l’interessat del permís 
(client, promotor, propietat...) que hagueu  indicat  en  la 
consulta (la factura de les taxes anirà al seu nom) i podeu 
ficar‐vos com a representants autoritzats en el tràmit per 
poder‐lo realitzar de manera telemàtica. 
 
Informar en el permís: 
 

 El número de REGISTRE de la consulta  
 
Recordeu  accedir  amb  Internet  Explorer  i  habilitar  la 
direcció  *.w30.bcn.cat  en  els  llocs  de  confiança  del 
Internet Explorer 
 

3. Procès obtenció IIT COAC

PAS 1 PAS 2 PAS 3 

PAS 4. Obtenció 
permisos obres 
Ajuntament 
Barcelona
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Seleccioneu  l’Entitat  en  la  qual  heu  realitzat  el 
tràmit, en aquest cas el COAC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informeu en aquest pas del permís el número de 
referència  de  l’Informe  d’Idoneïtat  Tècnica  (IIT) 
retornat pel COAC. 
 
Indiqueu la data prevista d’inici de les obres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Feu clic a continuar, i feu clic a signar i registrar. 
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 Podeu seleccionar la forma de pagament: 

 A  l’instant  per  Internet  (passarel∙la  de 
pagament). 

 Si escolliu pagar  les  taxes més endavant, 
apareixerà  una  carta  de  pagament  amb 
les taxes del permís a nom del sol∙licitant 
amb  un  codi  de  barres  preparat  per 
realitzar  el  pagament  en  una  entitat 
bancària.  

 
Mentre no es realitzi el pagament, el tràmit no té 
validesa.  Una  vegada  efectuat  el  pagament  a 
l’entitat  bancària  l’Ajuntament  enviarà  el  permís 
d’obres directament per correu ordinari a  l’adreça 
indicada  a  la  Consulta  Prèvia.  (No  cal  aportar  el 
justificant  de  pagament  a  l’Ajuntament  de 
Barcelona). 
 
En  el  cas  de  llicència  OBRA  MAJOR,  no  apareix 
carta  de  pagament,  i  aquesta  es  generarà  quan 
s’informi favorablement de la llicència. 
 

   

 
 
Finalment podeu imprimir l’admissió del comunicat 
del tipus de permís sol∙licitat.  
 
En  el  cas  de  llicència  OBRA MAJOR,  s’enviarà  a 
l’adreça  de  contacte  tant  la  carta  de  pagament 
com la seva admissió. 
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4. PIR Preguntes i Respostes més freqüents

4.1 Consulta Prèvia

4.2 Preparació documentació en PDF

4.3 Obtenció IIT amb COAC

4.4 Obtenció permís o LLicència Ajuntament
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4.1.1 Quan necessito un IIT? 
La necessitat d’obtenir un Informe d’Idoneïtat Tècnic (IIT) apareix en el resum de la guia de la consulta del 

tràmit efectuat al Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

1. Realitzeu la consulta prèvia’ al portal de tràmits 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

2. Quan en el  resum de  la guia retornada apareix 

en la descripció del tràmit la petició de l’Informe 

d’Idoneïtat Tècnica (IIT), haureu d’obtenir un IIT.

 

3. Quan no aparegui en  la descripció del tràmit  la 

petició de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) heu 

d’anar  directament  al  portal  de  tràmits  de 

l’Ajuntament de Barcelona,  i escollir el tràmit a 

‘obtenció  permisos:  llicències  i  obres’,  haureu 

d’ajuntar  la  documentació  requerida  dins  el 

portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4.1.2 Quin cost té un IIT en el COAC? 

  
Amb  la modificació de  l'Ordenança Fiscal sobre  taxes urbanístiques, el client haurà d’abonar  l’import de  la 

revisió directament a la entitat col∙laboradora acreditada que emeti l’IIT del projecte. 

 

En  relació  al  preu  de  la  revisió  de  projectes  per  part  de  les  entitats  col∙laboradores,  la  modificació  de 

l’Ordenança  estableix  també  un  barem  de  preus  amb  uns  límits màxims  i mínims,  dels  quals  el  Col∙legi 

d’Arquitectes de Catalunya aplicarà els mínims publicats. 

 

Podeu consultar els preus en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.asp?fnew?bop2014&09/022014023877.pdf&1  

 

4.1.3 Qui es el sol∙licitant i qui es el representant en el permís telemàtic amb l’Ajuntament 

de Barcelona. 
En el Pas4 del  tràmit d’obtenció del permís o  llicència amb  l’Ajuntament de Barcelona,  s’ha d’accedir amb 

certificat  electrònic  (DNIe  o  firmaprofesional).  El  sol∙licitant  és  l’interessat  del  permís  (client,  promotor, 

propietat...) que hagueu indicat en la consulta (la factura de les taxes anirà al seu nom així com la titularitat 

de  la  llicència).  Com  a  tècnics  en  el  moment  de  fer  la  consulta,    podeu  ficar‐vos  com  a  representants 

autoritzats en el tràmit  per poder realitzar tot el procés de manera telemàtica.  

   

4.1 PIR relatives a la 'Consulta Prèvia'
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4.1.4 Informe del Servei de Patrimoni Arquitectònic previ a un permís d'obres 
Quan s’actuï en un edifici que es trobi catalogat o que pertanyi a un conjunt protegit o entorn de protecció i 

quan a la guia del procés d’obtenció del permís d’obres retornada per la consulta de l’Ajuntament es demani 

documentació relativa a l’informe previ del Servei de Patrimoni, abans de tramitar el IIT (Informe d’Idoneïtat 

Tècnica)  cal incorporar o bé l’informe previ del Servei de Patrimoni, o bé la Documentació Complementària. 

 

a. En  cas  d'edificis  considerats  A,  B,  C,  D*,  conjunts  protegits  o  entorns  de  protecció  s'haurà  d'aportar 

l'informe previ del Servei de Patrimoni (segons l'Art. 31 i l'Annex 3b de la ORPIMO) o bé la documentació 

complementària (d'acord amb l'Annex 3c de la ORPIMO).  

D* Excepte els de Ciutat Vella anteriors a 1950 (veure apartat b). 

 

INFORME PREVI PATRIMONI 
Per demanar l’informe previ al Servei de 
Patrimoni  s’haurà d’aportar la següent 
documentació: 

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Si no es demana l’informe previ, el projecte 
haurà d’incloure la següent documentació: 

 Aixecament planimètric de la zona 
d’actuació. 

 Reportatge fotogràfic suficient. 

 Memòria explicativa de les obres 
que s’executaran i de les tècniques 
que s’empraran. 

 
 
 
 
 
 
 

* Aquest informe es demana directament a la 

OAC (Oficina Atenció al Ciutadà del districte) 

mitjançant instància, on es facilitarà una cita 

prèvia amb el tècnic de Servei de Patrimoni. 

La obtenció d’aquest procés és de 30 dies 

segons la ORPIMO. Finalment s’ha d’adjuntar 

en la obtenció del IIT la documentació 

retornada pels Serveis de Patrimoni. 

O 
BÉ

 Aixecament planimètric de la zona 
d’actuació. 

 Reportatge fotogràfic suficient. 

 Memòria explicativa de les obres que 
s’executaran i de les tècniques que 
s’empraran. 

 Notícies històriques sobre l’emplaçament. 

 Notícies històriques sobre l’edifici: 
antecedents, reculls sobre l’edifici i la seva 
evolució (documentació històrica, imatges, 
declaracions administratives, explicació de 
les tècniques constructives i materials 
emprats, usos i d’altres). 

 Aixecament de l’estat actual (planimètric i 
fotogràfic). 

 Resum on quedi clara l’evolució de 
l’edificació fins a l’estat actual. 

 Valoració de l’edificació des del punt de 
vista historicoartístic i patrimonial. 

 

*Aquesta documentació Complementària ha de 

ser adjuntada en el moment de tramitar el IIT. 

 
b) En el cas d'edificis considerats de nivell D en el districte de Ciutat Vella, construïts abans de  l'any 1950, 
s'haurà  d'aportar  obligatòriament  l'informe  previ  del  Servei  de  Patrimoni  (segons  Disposició  Addicional 
Primera de la ORPIMO) i la documentació demostrativa de les cales o proves realitzades (segons Annex 3b de 
la ORPIMO). 
Recursos online:   Per conèixer  la catalogació d’un edifici podeu accedir al catàleg online de patrimoni de 
l’Ajuntament de Barcelona http://w10.bcn.es/APPS/cat_patri/elements.do  
 
En  cas  de  dubte,  podeu  contactar  amb  els  serveis  tècnics  del  COAC  mitjançant  l’adreça  electrònica  
iit.bcn@coac.net i exposar el vostre cas específic per poder donar una resposta el més acurada possible. 
 
En tot cas, al ser preceptiu l'informe previ de patrimoni no es pot validar el IIT fins 30 dies naturals després de 
la data de  sol∙licitud del mateix.  Si passat 30 dies no es  rep  cap  comunicació per part de  l'Ajuntament de 
Barcelona, envieu el PDF1 juntament amb una declaració signada que digui que no heu rebut cap resposta per 
part  de  l'Ajuntament.  Si  en  el  termini  d'aquests  30  dies  rebeu  l'informe  favorable,  reenvieu  el  PDF1  amb 
aquest informe juntament amb la còpia escanejada del joc retornat per l'Ajuntament de Barcelona on es vegin 
els segells de patrimoni com un annex en el PDF1.  
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El tràmit es pot realitzar directament a la OAC de l’Ajuntament de Barcelona aportant dues còpies del projecte 
o bé telemàticament mitjançant el link 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024 
 

4.1.5 Consideracions en Actuacions amb sistemes auxiliars (bastides, ponts penjants...) 
Quan en el tipus d’intervenció, per exemple en una actuació en façana,  inclogui una actuació amb sistemes 

auxiliars (bastides, ponts penjants...) cal marcar‐la durant l’elaboració de la ‘consulta prèvia’. En aquest cas la 

‘consulta prèvia’ generarà dues guies, una per  l’actuació  i una pels  sistemes auxiliars a  complimentar.  En 

aquest cas el règim d’aplicació serà sempre el de la tipologia de més nivell. Tots aquells documents que siguin 

idèntics  en  els  dos  índexs,  només  caldrà  adjuntar‐los  una  vegada.  Respecte  les  declaracions  responsables 

s’hauran d’adjuntar totes les declaracions dels diferents permisos. 

Cal adjuntar documentació gràfica tant en planta com en secció respecte la ubicació de la bastida en relació a 

l’ample de la vorera, els elements urbans existents (faroles, arbres, vetlladors...) i indicar la tipologia escollida 

segons el manual de l’Ajuntament de Barcelona. 

Manual de bastides. 

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/manualbastidesaccessi

bilitat.pdf?lang=ca_ES 

 

4.1.6 Consideracions en Actuacions amb ascensors en edificis existents 
A  l’instal∙lar  un  ascensor  en  un  edifici  existent,  s’han  de  tindre  en  compte  els  criteris  tècnics  per  a  la 

interpretació  de  la  normativa  aplicable  per  a  la  instal∙lació  d’ascensors  en  edificis  existents.  Quan  en 

l’actuació no es puguin assolir alguna dels aspectes mínims normatius i de criteris tècnics marcats en aquestes 

consideracions  (amplada d’escala, ample del passadís...),  s’haurà de demanar previ a  l’obtenció del  IIT un 

informe favorable de l’actuació per part la comissió interdepartamental d’ascensors.  

Aquest informe es demanarà mitjançant petició presencial a la OAC. Aquest informe s’haurà d’adjuntar com a 

documentació complementària dintre del PDF1 en l’obtenció del l’IIT. 

 

4.1.7 Consideracions en Actuacions Rètols en coronament d’edificis o altres elements 

publicitaris que no s’ajustin als criteris d’intervenció sobre la imatge exterior dels 

locals comercials en planta baixa segons la Ordenança d’usos del paisatge urbà 

(OUPU). 
Segons la OUPU, al l’instal∙lar rètols identificatius d'establiments comercials a planta baixa s’han de seguir els 

paràmetres que marca la mateixa ordenança al respecte. En aquest cas, només haureu de demanar un permís 

d'obres segons la ORPIMO i realitzar el tràmit a través de la web de consultes de l’Ajuntament de Barcelona 

on  heu  de  seleccionar  el  permís  específic  Intervenció  en  l'exterior  de  l'edifici >  7. Instal∙lació  d'elements 

identificadors de locals 

 

En canvi, quan el rètol no s’ajusta exactament a les directives de la OUPU, per exemple rètols en coronament 

de  façanes  o  fites  publicitàries,  no  s’ha  de  tramitar  a  través  de  la ORPIMO  sinó  com  una  Llicència  per  a 

activitat publicitària.  

 

La  llicència  d’activitat  publicitària  és  un  Permís  previ  que  cal  demanar  a  l'Ajuntament  per  fer 

qualsevol tipus d'obra, activitat o instal∙lació d'identificació o publicitària, com ara: 

Gran rètol lluminós identificatiu o publicitari en coronament o terrat 

Instal∙lació de tanca/cartellera publicitària 

Lona publicitària 

Pancarta 
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Objecte o figura corpòria 

Altres instal∙lacions publicitàries 

La obtenció de la llicència pot variar en funció del tipus de publicitat que es vol fer i l'emplaçament on 

es desenvoluparà. Per instal∙lar estructures publicitàries temporals al carrer caldrà demanar també el 

permís d'ocupació de via pública.  

En els casos següents, no cal demanar la llicència d'activitat publicitària: 

Per  instal∙lar  cartells  que  indiquin  la  venda  o  lloguer  d'un  immoble  de  nova  construcció, 

col∙locats en aquest durant un any a comptar des de la data d'acabament de les obres. 

 
4.1.8 Actuacions d’urgència 

Són les actuacions concretes que s’han de dur a terme amb caràcter urgent i immediat per tal d’evitar danys a 

les persones o a les coses (apuntalaments interiors, sistemes de protecció de façanes...). 

Aquestes actuacions que no poden esperar  fins a  la obtenció de  la  corresponent  llicència o  comunicació,  i 

poden ser realitzades immediatament per la persona interessada, amb la direcció tècnica competent. 

Cal  fer  la  consulta prèvia  i escollir en els permisos  les actuacions d’urgència. Cal presentar a  l’Ajuntament 

simultàniament, una declaració responsable de la persona promotora de l’actuació i de la direcció tècnica on 

es  justifiqui  que  concorren  aquestes  circumstàncies,  i  la  descripció  de  les  obres,  amb  el  compromís  de 

presentar, en el termini de 15 dies, el Projecte Tècnic o la Documentació Tècnica, corresponent a la reparació. 

Per tramitar una Obra d’urgència, es pot fer a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, on 

ens demanarà un número de registre de l’assumeix. 

 

4.1.9 Respecte l’informe preceptiu dels SPEIS Serveis de Prevenció, Extinció d’incendis i 

Salvament (Bombers) segons la ORCPI Ordenança Reguladora de les condicions de 

protecció contra incendis de Barcelona. 

En els comunicats tipus I i II (immediat o diferit) que requereixin IIT i si les seves actuacions es troben incloses 

en  l’article  4  de  la ORCPI,  previ  a  l’obtenció  de  l’IIT  (Informe  idoneïtat  tècnica  del  COAC),  serà  preceptiu 

l’informe de bombers. 

L’Ordenança municipal de condicions de protecció contra incendis (Ordenança municipal) en els edificis en el 

seu article 4t. apartat 1, estableix una relació d’activitats que han de ser informades pel Servei de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) són: 

El SPEIS ha d'emetre un informe preceptiu en els tràmits dels expedients de sol∙licitud de les llicències 

municipals d'obres i/o activitats en els supòsits següents:  

a) Edificis o establiments destinats a ús d'habitatge o ús administratiu, si l'alçada d'evacuació 

és superior a 28 m o si la superfície construïda per planta ultrapassa els 1.000 m2  

b) Edificis o establiments destinats a ús docent, si l'alçada d'evacuació és superior a 15 m o si la 

superfície construïda ultrapassa els 2.000 m2 construïts o els 300 m2 en el cas de les escoles 

bressol.  

c) Edificis o establiments d'ús sanitari sense hospitalització, si l'alçada d'evacuació és superior 

a 15 m o si la superfície per planta és superior a 750 m2 construïts.  

d) Edificis o establiments destinats a ús sanitari, amb hospitalització.  

e) Edificis o establiments d'ús industrial, si la superfície total construïda és superior a 1.500 m2 

o si es tracta d'activitats de risc mitjà o alt segons el RD 2267/2004, Reglament de seguretat 

contra incendis en establiments industrials (RSCIEI).  

f) Edificis o establiments d'ús residencial públic si el nombre de places és superior a 20.  
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g) Aparcaments per a vehicles amb una superfície superior a 2.500 m2 .  

h) Edificis o establiments destinats a l'ús de teatres i cinemes, bingos, discoteques i similars de 

qualsevol superfície.  

i) Edificis o establiments destinats a ús cultural, esportiu, restauració o edificis o establiments 

de concurrència pública amb una superfície total construïda superior a 500 m2 no inclosos 

en l'apartat h).  

j) Edificis o establiments destinats a ús comercial, si la superfície total construïda és superior a 

750 m2 per planta o si en total supera els 2.500 m2 . 

Aquest Informe ha de ser demanat pel COAC directament als SPEIS, per lo que us s’han d’aportar dues còpies 

en de la documentació relativa a PCI Protecció Contra Incendis de l’expedient (memòria i plànols), que s’han 

d’entregar al COAC, Plaça Nova 5, 4º planta, indicant que és tracta de la documentació per demanar l’informe 

SPEIS. 

El contingut d’aquest informe preceptiu de bombers, segons la ORPIMO, es desenvoluparà en base la norma 

UNE 157653 "Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección contra incendios en edificios 

y en establecimientos". Us adjuntem breu resum en PDF d’aquesta guia de contingut que a criteri de 

l’Ajuntament de Barcelona, requereixen la documentació per l’informe preceptiu de bombers.  

Una vegada obtingut l’informe de bombers favorable, s’haurà d’incorporar l’informe favorable dels SPEIS la 

documentació aportada pels SPEIS escanejada amb els segells en la documentació de l’expedient com un 

annex en el PDF1 per tal de validar l’Informe d’Idoneïtat Tècnica. 

En tot cas, no es pot validar l’Informe d’Idoneïtat tècnica fins que s’adjunti l’informe dels SPEIS cas que sigui 

preceptiu. 

4.1.10 Consultes als serveis tècnics del COAC 

Per adreçar‐vos i fer consultes tècniques o administratives relaciones amb l’obtenció de l’IIT al COAC, podeu 

ficar‐vos en contacte mitjançant l’adreça electrònica iit.bcn@coac.net 

En la mateixa adreça electrònica podeu demanar cita presencial amb un tècnic respecte un expedient en curs. 

4.1.11 Informe Urbanístic Previ a una llicència d’obres majors 

Informe necessari en el cas que es vulgui sol∙licitar llicència d'obres majors del tipus següent: 

 Obres de nova construcció, edificació de nova planta, gran rehabilitació i reforma 

 Rehabilitació amb canvi d'ús de l'edifici. 

És previ a la sol∙licitud de la llicència i té per objecte verificar l'adequació urbanística del projecte en la fase de 

redacció. El link al tràmit és 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/login/default.html?iniciar=Iniciar&loginTarget=T132i 
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4.2.1 Com complimentar i adjuntar els declaracions responsables? 
Cal  aportar  les  Declaracions  Responsables  seguint  el model  original  que  consta  a  la  Guia  per  al  procés 

d'obtenció  de  la  llicència  o  comunicat.  No  es  consideraran  vàlids  els  documents  esmenats, modificats  o 

adaptats. En aquest sentit us recomanem imprimir, complimentar a ma, signar i escanejar tot adjuntant‐lo en 

el PDF2.  

 

Aquest PDF contindrà els documents annexes a l’expedient o sigui totes les consultes degudament signades i 

els  tres  primers  fulls  de  la  consulta  completa  retornada  per  l'Ajuntament  (si  hi  ha  dos  o més  guies  de 

consultes,  caldrà  adjuntar‐les  totes).  S’hauran  d’adjuntar  totes  les  declaracions  de  tots  els  permisos  que 

apareguin en la ‘Consulta Prèvia’ que no siguin iguals . 

 

4.2.2 Com cal adjuntar les declaracions responsables? 
En funció del tipus d’intervenció,  la consulta retorna una seguit de permisos que corresponen a  les diferents 

actuacions. Cada permís retorna un seguit de declaracions responsables, que s’han d’imprimir i complimentar 

a mà,  i escanejar  i adjuntar en el PDF2. EL  formulari  s’ha de  complimentar  segons el manual normalitzat, 

qualsevol modificació,  dades  incompletes  o  sense  signatura  no  tindrà  validesa.  Cas  que  el  permís  retorni 

varies  guies  amb  declaracions,  cal  adjuntar  en  el  PDF2  totes  les  declaracions  corresponents  als  diferents 

permisos, juntament amb el resum de la consulta i les guies gràfiques de contingut de totes les actuacions del 

permís. 

 

4.2.3 Quina documentació cal adjuntar si el sol∙licitant es tracta d’una persona jurídica? 
En aquest cas, complementàriament a la INPOB‐01, que és la Documentació acreditativa de la representació 

per a  la presentació del comunicat, si el sol∙licitant és una persona  jurídica  (societat) caldrà adjuntar en el 

PDF2  la  documentació  corresponent  per  acreditar  la  representació  d’aquesta  societat  (escriptura  de  la 

societat escanejada). 

 

   

4.2 PIR relatives a la 'Preparació documentació PDF'
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4.3.1 Sobre el visat Col∙legial 
En el moment de  lliurar un  IIT,  l’expedient es  tanca,  i no  s’admet  cap altre documentació  complementària 
adjunta dintre d’aquest expedient, ja que la informació serà enviada de manera telemàtica a l’Ajuntament de 
Barcelona  al  realitzar  el  tràmit  del  PAS4  de  permisos  d’obres  al  portal  de  tràmits  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona. Un Informe d’idoneïtat tècnica no és equivalent a un visat. 
 
Cas que vulgueu tramitar un projecte segons el decret RD1000/2010, heu d’obrir un nou expedient al COAC i 
procedir segons operatòria ordinària de visat. En tot cas recordeu el RD1000/2010 respecte el visat obligatori.  
 
Si  voleu  enviar  un  assumeix,  llibre  d’ordres...  ho  haureu  de  tramitar  en  un  expedient    independent  i  serà 
d’aplicació en tot cas el RD1000/2010 del visat obligatori. 
 
Els documents oficials dels col∙legis professionals visats corresponents a l’assumeix de la direcció d’obra, de la 
direcció d’execució d’obra, de la permanència en l’obra, de les bastides o dels mitjans auxiliars, de les grues o 
muntacàrregues  i de  la coordinació de seguretat  i salut, tenen el caràcter de Declaracions Responsables als 
efectes que preveu la ordenança reguladora dels procediments de intervenció municipal en les obres. 
 
Si voleu per exemple visar un CFO o un llibre d’ordres d’un expedient tramitat amb IIT al COAC, cal que envieu 
la documentació apart en un nou expedient. Aquest serà objecte de visat segons  el RD1000/2010 respecte el 
visat obligatori. 
 
 

4.3.2 Com adjunto les emenes d’un IIT? 
Una vegada esmenades  les deficiències d’un  IIT segons el corresponent  informe d’esmenes, cal corregir‐les  i 
tornar a adjuntar completament tota la documentació, no només les mancances (amb l’estructura de PDF1 i 
PDF2). 

   

4.3 PIR relatives a la 'l'obtenció IIT amb el COAC''
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4.4.1 Si hi ha un requeriment per part de l’Ajuntament desprès d’haver obtingut un IIT, que 

puc fer? 
En el moment de  lliurar un  IIT,  l’expedient es  tanca,  i no  s’admet  cap altre documentació  complementària 
adjunta dintre d’aquest expedient,  ja que  la  informació es enviada de manera telemàtica a  l’Ajuntament de 
Barcelona  al  realitzar  el  tràmit  del  PAS4  de  permisos  d’obres  al  portal  de  tràmits  de  l’Ajuntament  de 
Barcelona.  
 
En aquest sentit hi ha un  tràmit dins  la web del portal de  tràmits de  l’Ajuntament de Barcelona que és diu 
Presentació d'al∙legacions,  recursos  i/o documentació per permisos d'obres. Aquest  tràmit  es  realitza amb 
certificat  digital  i  permet  entre  altres  presentar  'al∙legacions  o  recursos  a  notificacions  o  resolucions  de 
permisos d'obres i aportació de documentació per esmenar deficiències o per modificar un projecte d'obres. 
Podeu aportar documentació per: 
 

 Resoldre deficiències prèviament notificades per part dels tècnics 

 Presentar al∙legacions a les deficiències notificades pels tècnics 

 Presentar un recurs a una resolució 

 Presentar separates del projecte (en el cas de obtenció de llicència per fases) 

 Sol∙licitar modificacions de projecte, excepte pressupost 
 

4.4.2 Com es comunica una renúncia i un canvi d’empresa constructora?  

El tècnic director  l’execució de  les obres, ha de comunicar directament a  l’Ajuntament (registre a  la OAC)  la 
seva renúncia a la direcció. El col∙legi recomana que el tècnic presenti la seva renuncia de forma presencial. La 
persona  titular  de  la  Llicència,  ha  de  designar  la  nova  direcció  tècnica  i  posar‐ho  en  coneixement  de 
l’Ajuntament. Fins aquest moment, les obres romandran suspeses. 
El  canvi d’empresa encarregada de  les obres,  s’ha de posar en  coneixement de  l’Ajuntament  (registre a  la 
OAC), amb l’assabentat degudament signat per la persona que dirigeix les obres. 

   

4.4 PIR relatives a la Obtenció del permís o llicència a l'Ajuntament de 
Barcelona'
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5.1 Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona  

Enllaç per realitzar la CONSULTA PRÈVIA a través del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000616&style=ciudadano
&language=ca 

 

5.2 Pàgina web del COAC  
Enllaç  a  la  pàgina  WEB  del  COAC,  per  accedir  a  la  INFORMACIÓ  DETALLADA  per  l’elaboració  de  la 
documentació corresponent per a la obtenció dels permisos d’obra amb l’Ajuntament de Barcelona... consells, 
novetats i eines d’ajuda: 
 
Servei tècnic IIT del COAC http://www.arquitectes.cat  
Una vegada us heu identificat en el web, aneu al menú Arquitectes > Visat i Registres > Gestions en línia per 
accedir a l’escriptori de visats. 
 
Enllaç a la web de la OCT 
http://www.arquitectes.cat  
Una vegada us heu identificat en el web, aneu al menú Arquitectes > Visat i Registres > Gestions en línia per 
accedir a l’escriptori de visats. 
 

5.3 Pàgina web de cadastre  
Enllaç per consultar la referència cadastral d’un immoble, a través del WEB del Cadastre: 
https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=CONSULTA 
 

5.5  Pàgina WEB  de  l’Ordenança municipal  de  condicions  de  protecció  contra  incendis  (ORCPI 
2008) 

Enllaç per consultar en quins supòsits s’ha d’emetre un Informe preceptiu del S.P.E.I.S i accedir a la normativa 
obligatòria a la ciutat de Barcelona al respecte de protecció contra incendis. 
http://w3.bcn.cat/fitxers/ajuntament/consolidadescat/incendis2008.864.pdf 
 
Bombers de Barcelona: Documentació i Normativa 
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio.html 
 
Bombers de Barcelona: Fitxes sobre la normativa de prevenció d’incendis 
http://www.bcn.es/bombers/ca/prevencio_documentacio_fitxesprevencio.html 
 

5.6 Ordenança d’usos de paisatge urbà 
Consulteu l’Ordenança d’usos de paisatge urbà: 
http://w3.bcn.es/fitxers/ajuntament/consolidadescat/usospaisatge.494.pdf 

 
5.7.NORMATIVA METROPOLITANA 

o Normativa Urbanística metropolitana  
http://www3.amb.cat/normaurb2004/index.htm 

o Ordenances metropolitanes d'edificació 
http://www3.amb.cat/normaurb2004/Docs/edificacio.htm 

5.8 BASTIDES 

5. Eines d'ajuda i recursos
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o Manual bastides Ajuntament de Barcelona 
http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/manualbastidesac
cessibilitat.pdf?lang=ca_ES 

5.9 PATRIMONI 
o Accés catàleg de patrimoni Ajuntament de Barcelona  

http://w10.bcn.es/APPS/cat_patri/elements.do 
o Llista de monuments de Barcelona  

http://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_monuments_de_Barcelona 
o Punt d’informació cartogràfic de l’Ajuntament e Barcelona 

 http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html 
o Llista patrimoni Generalitat de Catalunya 

http://cultura.gencat.cat/invarquit/llista.asp?municipi=080193&Submit=Cerca 
o GEO portal Ajuntament de Barcelona 

 http://w24.bcn.cat/GWMPNet61_bcn/extlayout.aspx 
o Guia del Patrimoni històric i artístic dels municipis catalans 

 http://www.poblesdecatalunya.cat/ 
 

5.10 ORDENANCES MUNICIPALS AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 En aquest apartat: 
 http://w110.bcn.cat/portal/site/Ajuntament/menuitem.38c1cee3a16e78f040f740f7a2ef8a0c/?vgnextoid=39247933959f9210

VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=39247933959f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 
 
Teniu les següents ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona: 

  
 

 

»  Activitats i establiments de concurrència pública 

»  Activitats i intervenció integral de l'administració ambiental de Barcelona 

»  Actualització de l'import de les multes coercitives de l'Ajuntament de Barcelona 

»  Administració electrònica 

»  Aparcaments 

»  Autoritzacions de terrasses al Districte de Sant Andreu del terme municipal de Barcelona 

»  Cementiris 

»  Circulació de vianants i de vehicles 

»  Condicions de protecció contra incendis (1997) 

»  Condicions de protecció contra incendis (2008) 

»  Condicions tècniques i zona d'ubicació de les instal·lacions destinades a la producció i comercialització 
del pa i pastisseria : text refós 

»  Criteris d'ordenació i superfícies d'ocupació a les places, carrers i espais públics del Districte de Gràcia 

»  Criteris especials per a les llicències de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al Passeig de Sant Joan 
entre l'Arc de Triomf i l'Av. Diagonal 

»  Establiments de restauració, financers i comercials relacionats amb el turisme a Ciutat Vella 

»  Establiments de venda d'articles de pirotècnia 

»  Establiments i centres de comerç alimentari de Barcelona 

»  Instal·lacions lluminoses particulars 

»  Medi ambient urbà de Barcelona 

»  Mercats 

»  Mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 

»  Normativa urbanística del Pla especial d'usos del Port olímpic de Barcelona 

»  Normes desenvolupament de la zona de transició II, a la Plaça de Catalunya i a la Plaça de Francesc 
Macià, de l'Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona 

»  Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic 
històrico-artístic de la ciutat de Barcelona, en l'àmbit del Districte de Sant Martí (Casc antic del 
Poblenou) 

»  Normes urbanístiques de la modificació del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de 
la ciutat de Barcelona. Districte de Sant Martí. Patrimoni industrial del Poblenou 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Gràcia 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte d'Horta-Guinardó 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Ciutat Vella 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Les Corts 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Nou Barris 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Sant Andreu 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Sant Martí 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc 
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»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

»  Normes urbanístiques del Pla especial del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de 
Barcelona. Districte de l'Eixample 

»  Obres i instal·lacions de serveis en el domini públic municipal 

»  Pla de vetlladors de l'eix de vianants dels carrers de Rogent i Sèquia Comtal, plaça de Font i Sagués i 
Rambla del Poblenou i zones del Districte d'anàlogues característiques 

»  Pla especial d'equipament comercial alimentari de Barcelona (PECAB) 

»  Pla especial d'establiments de concurrència pública i altres activitats del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

»  Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a l'àmbit del casc antic 
d'Horta del Districte d'Horta-Guinardó 

»  Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres serveis del Districte de Ciutat Vella 

»  Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres serveis del Districte de Sant Martí 

»  Pla especial d'establiments de pública concurrència i altres activitats del Districte de Gràcia 

»  Pla especial d'ordenació dels establiments comercials destinats a la venda d'articles de record o 
souvenirs a la ciutat de Barcelona 

»  Pla especial d'ordenació dels establiments comercials majoristes en determinats sectors dels barris de la 
Dreta de l'Eixample i Fort Pienc, del Districte de l'Eixample i del barri de Sant Pere, del Districte de 
Ciutat Vella 

»  Pla especial del comerç no alimentari de Barcelona (PECNAB) 

»  Pla especial dels establiments de concurrència pública del Districte de Les Corts 

»  Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Nou Barris 

»  Pla regulador de les autoritzacions de terrasses al Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

»  Pla regulador de les autoritzacions de terrasses, vetlladors i mobiliari auxiliar al Districte de l'Eixample 

»  Pla regulador de terrasses del Districte de Les Corts 

»  Previsió d'espais per a càrrega i descàrrega en els edificis 

»  Procediment sancionador 

»  Procediments d'intervenció municipal en les obres 

»  Protecció del patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona 

»  Protecció, tinença i venda d'animals 

»  Reglament de funcionament del Mercat central de fruites i verdures 

»  Reglament de funcionament del Mercat del peix 

»  Reglament de funcionament del Mercat municipal de Canyelles 

»  Rehabilitació i millora de l'Eixample : text refós 

»  Règim de l'ús de transport i distribució de mercaderies en l'àmbit territorial del Districte de Sant Martí 

»  Serveis funeraris 

»  Supressió de barreres arquitectòniques a la via pública 

»  Usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona 

»  Ús de les vies i els espais públics de Barcelona 

 

 

 

5.11 Enllaços externs > tràmits amb l’Ajuntament 
 

 Consulta prèvia per a la tramitació de permisos d'obres 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000616 
 

 Cita amb l'Ajuntament de Barcelona 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100001515 
 

 Modificació de la consulta de permisos d'obres 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000954 
 

 Tramitació de permisos d'obres: llicència o comunicat 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618 
 

 Presentació d'al·legacions, recursos i/o documentació per permisos d'obres 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000620 
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Servei d’Idoneïtat Tècnica COAC 
 

Adreça: Plaça Nova, núm. 5 ∙ 08002 Barcelona  
 
Telèfon: 93 306 78 03 
 
Adreça electrònica:  iit.bcn@coac.cat 
 
Adreça web: http://www.arquitectes.cat/ 

 
 
 
 

              
Formulari online de consultes del portal de tràmits de  l’Ajuntament de Barcelona 
relacionades amb el tràmit de llicències, comunicats o assabentats d’obres. 

 
 
Link directe: 
http://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?&origen=portal_tramits&i=c&
detall=2346 
 
 

6. CONTACTE


	Guia per l'obtenció de l'Informe d'IdoneïtatTècnica IIT per permisos d'obres: llicència o comunicat a l'Ajuntament de Barcelona
	1. Introducció
	1.1 NOVA ORDENANÇA FISCAL BCN I FUNCIONAMENT DEL COAC COM ENTITAT COL∙LABORADORA ACREDITADA 
	1.2 CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES
	1.3 TIPOLOGIA DELS PERMISOS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA:
	1.4 ASPECTES GENERALS DELS TERMINIS DELS DIFERENTS PERMISOS ADMINISTRATIUS
	1.5 QUÈ ÉS L’INFORME D’IDONEÏTAT TÈCNICA (IIT)?
	Quan necessito l'IIT?

	2. Resum obtenció IIT COAC
	3. Procès obtenció IIT COAC
	PAS 1 Consulta Prèvia
	PAS 2. Elaboració 
Documentació 
PDF2
	PAS 3.Obtenció IITCOAC
	1.Signatures electròniques
	2.Nou aplicatiu informàtic IIT COAC
	3. Procès obtenció IIT COAC

	PAS 4. Obtenció permisos obres Ajuntament Barcelona

	4. PIR Preguntes i Respostes més freqüents
	4.1 PIR relatives a la 'Consulta Prèvia'
	4.2 PIR relatives a la 'Preparació documentació PDF'
	4.3 PIR relatives a la 'l'obtenció IIT amb el COAC''
	4.4 PIR relatives a la Obtenció del permís o llicència a l'Ajuntament deBarcelona'

	5. Eines d'ajuda i recursos
	6. CONTACTE


