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Pla d’e-Administració de Barcelona
Objectius de l’e-Administració a Barcelona
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► Impuls de transformació de la gestió municipal
► Simplificació administrativa i automatització
► Agilitat i eficàcia pel ciutadà i l’empresa reducció de temps i de tràmits
► Transparència 
► Visió integrada i tranversal

 Innovar el procés: reenginyeria d’extrem a extrem
Us tecnologia per actuar “connectats” des de via pública

Canvis en el marc legal: ORAE, Llei 11/2007, nova ordenança d’obres, ...



Pla d’e-Administració de Barcelona
Productes base de l’e-Administració
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Re-disseny integral del procés
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Signatura electrònica

Pagament online

Porta signatures 
electrònic 

Motor de workflow
i traçabilitat d’expedients

Arxiu electrònic

Portal de tràmits Registre electrònic Carpeta del professional

Seu Electrònica 'Punts bcn' 

Interoperabilitat

La carpeta del 
professional



Expedient electrònic de llicències
Tipus de llicències
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► Llicències d’obra
El tipus de permís a necessari per fer obres en un habitatge, un 
local, un edifici o un solar de la ciutat de Barcelona depèn del 
lloc on es vulgui fer l'obra i de la classe de treballs a realitzar.

37.115 permisos  d’obra:
- 27.071 Assabentats,
- 5.872 Comunicats
- 3.113 Llicències obra menor
- 1.059 Obra Major

► Llicències d’ocupació de l’espai públic
El tipus de permís depèn de l’activitat que es vulgui realitzar a 
l’espai públic i de les afectacions que aquesta pugui causar 
sobre la via pública : talls de trànsit, estacionaments en 
voreres, etc.

► Llicències d’activitats
El tipus de permís depèn de l’impacte mediambiental de 
l’activitat així com d’altres factors com les dimensions del local 
on es realitzi l’activitat, l’existència de magatzems o l’ús de 
tallers, etc.

39.341 permisos  
d’ocupació de l’espai 

públic

5.795 permisos  
d’activitats

2009



Expedient electrònic de llicències
Objectius del nou model
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1. Reducció del temps de tramitació de les 
llicències, mitjançant la simplificació de 
processos actuals i la millora de l’eficiència de 
l’organització: reducció de passos, reducció de 
documents i reducció de signatures.

2. Millora del servei ofert al ciutadà, ampliant 
l’oferta de tràmits al canal electrònic i establint 
relacions electròniques  per a la recuperació 
d’informació d’altres organismes i facilitant la 
personalització i l’atenció especialitzada, cita 
prèvia.

3. Dotar als empleats públics d’eines per agilitzar  
els processos  de concessió de les llicències.

4. Assegurar la traçabilitat i la transparència de la 
tramitació de les llicències.

Decàleg de l’expedient electrònic de 
llicències

1. Minimitzar la tramitació en papers

2. Co-responsabilització dels col·legis  
professionals

3. Control del temps de tramitació

4. Modificació del Marc Normatiu Local

5. Reduir signatures i controls

6. Reduir informes/documents interns

7. Visió global d’assumptes pendents: “Carpeta 
del tramitador” ( així com Carpeta Ciutadà i 
Empresa)

8. Connexió de sistemes informàtics interns i 
externs per facilitar la gestió de dades

9. Facilitar informació fidel i actualitzada del 
projecte

10. Gestió del canvi unificada pels Serveis 
Tècnics de Llicències i Espai Públic



Expedient electrònic de llicències
Llicències d’Obra. Millores
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Millora del servei ofert al ciutadà en base a ...

Tramitació 
per 

Internet

Tota la tramitació es pot
realitzar per Internet:
sol·licitud de la llicència,
pagament, pròrrogues, etc.

Pagament 
en cas de 
concessió

No es requereix cap
pagament per a la tramitació
de la llicència (únicament en
cas de concessió)

Simplificació 
de la 

sol·licitud

Per fer la sol·licitud de
llicència només caldrà el
NIF, la referència cadastral i
el certificat d’idoneïtat.

Corresponsa-
bilització dels 

col·legis

Revisió i validació prèvia per part dels col·legis
professionals de la documentació a aportar a
l’Ajuntament (emissió del corresponent
certificat d’idoneïtat)

Règim de 
comunicació

Consideració en règim de comunicat per totes
les obres menors.

Unificació de 
deficiències Resolució de les deficiències en un sol tràmit

Optimització 
informes

Petició automàtica d’informes en iniciar-se la
sol·licitud i reducció dels possibles informes a
sol·licitar.

Reducció 
temps 

signatures

Simplificació del procés de signatures i
consideració de validacions amb terminis
màxims.

Sistema 
orientat a 
tasques

Sistema orientat a tasques.
Activació d’alarmes per controlar el temps de
tramitació.

Millora per la reducció significativa del temps de tramitació de la llicència corresponent a l’Ajuntament en base a ...



Expedient electrònic de llicències
Llicències d’Obra. El certificat d’idoneïtat
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► Serà necessari per poder sol·licitar la concessió d’una llicència d’obres(*) a
l’Ajuntament de Barcelona. L’expediran els diferents col·legis professionals en el
moment en el qual el sol·licitant presenti la documentació tècnica necessària per
iniciar una sol·licitud de llicència urbanística.

► Inclourà un número de referència que caldrà indicar en el moment de la sol·licitud.

► L’obtenció del certificat implica que el col·legi ha revisat i certifica:

► L’obtenció d’aquest certificat no tindrà caràcter vinculant per a l’Ajuntament en
relació a la concessió de la llicència.

► Aquest certificat s’haurà de sol·licitar a partir de l’entrada en vigor de la nova
ordenança.

(*) Tots els comunicats i obres majors (no per assabentats i tràmits d’urgència)

• El compliment de la normativa tècnica i urbanística
d’àmbit municipal, autonòmic, estatal i europeu.

• La correcció documental, assegurant així que els projectes
presentats compleixen la legalitat i minimitzen possibles
deficiències.



► L’e-Projecte BCN és el resultat de més d’un any de treball entre l’Ajuntament de 
Barcelona i els col·legis professionals d’Arquitectes, d’Aparelladors, d’Enginyers 
Industrials i d’Enginyers Tècnics amb l’objectiu d’implantar el certificat d’idoneïtat 
tècnica. 

► Estableix un conjunt de models d’estructures de projecte en format PDF que
ordenen i unifiquen el contingut de la informació, gràfica i escrita, facilitant l’estudi i
revisió del projecte en format electrònic.

► S’han definit diferents models d’e-Projecte BCN:
 Obres Majors

• Nova planta.
 Obres menors:

• que requereixen projecte tècnic
• que requereixen documentació tècnica
• d'enderroc
• de grues i muntacàrregues

Expedient electrònic de llicències
Llicències d’Obra. El projecte Barcelona (e-Projecte BCN)
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Expedient electrònic de llicències
Llicències d’obra
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 Col·legi d’Aparelladors
 Col·legi d’Arquitectes

Serveis no operatius

 Bombers
 Medi Ambient

Augment dels tràmits disponibles per Internet i foment de l’ús per professionals

Tècnics externs

Tècnic / Col·legiat
Certificat 

d’idoneïtatCol·legi Professional

Revisió de la documentació

Atenció 
telefònica (010)

Ciutadà, 
professional o 

empresa 

Consultes i sol·licituds

Ciutadà

Ciutadà

Ciutadà, professional o empresa 

Atenció 
presencial 

(OAC’s)

Accés Internet 
(Portal)

Tramitació de la llicència

Elaboració informes 
complementaris

Motor de 
workflow

(BPM)

Consulta d’estat 
de l’expedient 

Duplicat de carta 
de pagament

Consulta prèvia Sol·licitud de 
llicències

Aportació 
documentació

Sol·licitud de 
pròrroga

Canvi de titular

Desistiment / 
Renúncia o 
devolució

Sol·licitud 
llicència 1a 
ocupació

+ Carpeta 
ciutadà / 
empresa

Modificació de la 
consulta

Processos telemàtics

Cita prèvia 

(Pagament) i 
Notificació de la 

resolució

Arxiu electrònic Signatura 
electrònica

Traçabilitat 
d’expedients



Col·legi 
professional

Ajuntament

El procés de sol·licitud de llicència i comunicació amb col·legis
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Expedient electrònic de llicències

Col·legi

Presentació de la documentació del projecte per part del tècnic al 
col·legi professional

Revisió de l’e-Projecte BCN i Lliurament del certificat d’idoneïtat 
amb el número de referència corresponent al projecte visat, per 
part del col·legi professional al sol·licitant

Sol·licitud de la llicència d’obres, per part del titular o 
representant, indicant el número de referència proporcionat pel 
col·legi.

Comprovació de la validesa del número de referència  és un 
projecte amb certificat d’idoneïtat?

PDF e-Projecte BCN

Certificat idoneïtat 
(Núm. referència)

Recuperació de la documentació (projecte i certificat d’idoneïtat) i 
dades tècniques del projecte

e-Projecte
Certificat idoneïtat
Dades tècniques

Professional –
Tècnic projecte 

Sol·licitant 
llicència

Tramitació (revisió del projecte i de les dades tècniques)
Lliurament de la llicència Llicència d’obres

AOC

Col·legis
AjB
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Serveis d’intercanvi de dades
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Els serveis considerats per a la comunicació de dades entre l’ajuntament i els col·legis professionals, es 
descriuen a continuació (el canal de comunicació serà l’AOC en tots els casos):

Servei 1

• Quan el ciutadà realitza una sol·licitud introduirà un número de referència, que els sistemes de l’Ajuntament enviaran als
col·legis professionals i aquests hauran de respondre en el mateix moment amb les següents dades:

1. Projecte amb Certificat Idoneïtat/ Sense certificat d’idoneïtat : Indicant si el projecte està visat o no i si
té un certificat d’idoneïtat favorable

2. Codis Illa/Parcel·la i tipus d’actuació: Per poder verificar la coincidència d’aquests codis amb les dades
introduïdes a la consulta prèvia (tractant d'assegurar el certificat “vàlid” entre d’altres certificats vàlids)

Enviament (sota petició i on-line) de l’estat, illa, parcel·la i tipus d’actuació d’un projecte

Servei 2 Enviament (sota petició) dels projectes d’obra

Servei 3 Enviament (sota petició) de les dades tècniques dels projectes

Servei 4 Enviament (sense petició prèvia) de data d’inici o de fi d’obra

• Quan el ciutadà realitza una sol·licitud introduirà un número de referència, que els sistemes de l’Ajuntament enviaran als
col·legis professionals i aquests hauran de respondre amb posterioritat amb els següents arxius (documents):

1. Documentacio del projecte (podrà ser més d’un arxiu, per incloure annexes)
2. Certificat d’idoneïtat

• Quan el ciutadà realitza una sol·licitud introduirà un número de referència, que els sistemes de l’Ajuntament enviaran als
col·legis professionals i aquests hauran de respondre amb posterioritat amb el llistat de dades tècniques definit. Aquest
servei facilita la tasca d’entrada de dades durant la tramitació.

• Quan el ciutadà comunica als col·legis la data d’inici de les obres o la darrera data de fi d’obres els sistemes del
col·legis avisaran als sistemes de l’Ajuntament. La recepció d’aquestes dades des de col·legis aturaran els processos
automàtics de caducitat de la llicència (obres majors)



13

Mapa dels principals intercanvis amb altres administracions
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