
 
 
 

Hàbitat Urbà  
Direcció de Serveis de  
Llicències i Inspecció 
  

 

 
CIRCULARS INTERNES DE LA DIRECCIÓ D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA 

 
 

Nota: Els originals de les circulars que es recullen en aquest document es troben, 
degudament signats, als arxius de la Direcció d’Actuació Urbanística. 

 
 

001/2004. TRAMITACIÓ. Procediments administratius mitjançant aportació 
d’avaluació ambiental verificada (anul·lada per la Llei 4/2004 i decret 
50/2005) 

 
002/2004. ACTIVITATS. Activitats en sols afectats per sistemes i activitats en sòls 

qualificats com "zona de renovació urbana en transformació d'ús” 
 

003/2004. EDIFICACIÓ. Obres en sòls afectats per sistemes i en sòls qualificats com 
"zona de renovació urbana en transformació d'ús” 

 
004/2004. ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a establiments 

de connexió a Internet (anul·lada per l’aprovació de la Instrucció d’alcaldia 
per a l’aplicació de la OMAIIA amb l’entrada en vigor de la Llei 20/2009 de 
prevenció i control ambiental de les activitats) 

 
005/2004. ACTIVITATS. Prevenció de la contaminació acústica. Aplicació de l’article 

31 de l’OMAIIAA (anul·lada per l’aprovació de la Ordenança de Medi 
Ambient) 

 
006/2004. DIRECCIÓ. Competències professionals. Instrucció general en relació a les 

sol·licituds de llicència amb projecte signat per decoradors i dissenyadors 
 
007/2004. ACTIVITATS. Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació 

(excepte antenes de recepció de ràdio i televisió) (anul·lada per la 
059/2008) 

 
008/2004. ACTIVITATS. Codi d'Accessibilitat. Criteris sobre el nivell d’accessibilitat 

exigible als locals destinats a l’ús públic (anul·lada per les DT de la TAAC 
17/07/2012) 

 
009/2004. EDIFICACIÓ. Tramitació de les sol·licituds de llicències d'obres per a la 

construcció i l'establiment de centres de culte (anul·lada per la 077/2011) 
 
010/2004. ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicències per a la 

construcció i l'establiment de centres de culte (anul·lada per la 077/2011) 
 

011/2004. ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de llicència i autorització 
ambientals i dels certificats de compatibilitat urbanística (anul·lada per 
l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les 
activitats) 

 
012/2004. DIRECCIÓ. Previsió d'espai per al emmagatzematge de residus (anul·lada 

per la 064/2008) 
 
013/2004. ACTIVITATS. Locals amb alçada lliure inferior a la mínima 
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014/2004. ACTIVITATS. Determinació de la superfície neta de vendes i de degustació 
als establiments de comerç alimentari (anul·lada per l’aprovació del 
PECAB) 

 
015/2004. ACTIVITATS. Compatibilitat de les activitats de venda d'aliments i de 

restauració a un mateix local 
 
016/2004. ACTIVITATS. Requeriment del compliment de la llei de política lingüística 

com a requisit per a la concessió de llicències d’activitats 
 
017/2004. ACTIVITATS. Instal·lacions d'aire condicionat en activitats ja existents amb 

llicència o comunicació 
 

018/2004. ACTIVITATS. Procediment per a la tramitació de les transmissions de 
llicències d'activitats 

 
019/2004. ACTIVITATS. Criteris per projectar obres en locals sense ús determinat 
 
020/2004. ACTIVITATS. Signatura i visat electrònics de projectes 
 
021/2004. ACTIVITATS. Aclariments sobre diversos temes d'establiments alimentaris 
 
022/2004. ACTIVITATS. Criteris distintius entre bar i bar musical 

 CERTIFICACIÓ PONÈNCIA AMBIENTAL 
 
023/2004. TRAMITACIÓ. Piscines en planta coberta 
 
024/2004. TRAMITACIÓ. Ventilació i il·luminació d'escales 
 
025/2005. DENSITAT D'HABITATGES. Interpretació de l'art. 180 de les OO.MM 
 
026/2005. ACTIVITATS. Criteris d'adequació dels establiments de venda de 

productes pirotècnics 
 
027/2005. ACTIVITATS. Modificació dels annexos de l'OMAIIAA (anul·lada) 

 
028/2005. ACTIVITATS. Superfície dels tallers de reparació de vehicles (anul·lada per 

la 032/2005) 
 
029/2005. ACTIVITATS. Determinació de la potència instal·lada a un quadre elèctric. 
 
030/2005. ACTIVITATS. Documentació annexa a una llicència ambiental 
 
031/2005. ACTIVITATS. Modificació dels annexos de l'OMAIIAA (anul·lada) 
 
032/2005. ACTIVITATS. Superfície dels tallers de reparació de vehicles (aquesta 

circular anul·la la 028/2005) 
 
033/2005. EDIFICACIÓ/OBRES. Qüestions relatives a les llicències d'obres 
 
034/2006. ACTIVITATS. Determinació de l'obligatorietat, per part de les UTVA, de fer-

ne pronunciaments (anul·lada per finalització del procés d’adequació) 
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035/2006. ACTIVITATS. Procediment d'adequació de les activitats existents, incloses 
als annexos II.1 i II.2, a la Llei 3/1998 (anul·lada per finalització del procés 
d’adequació) 
 

036/2006. ACTIVITATS. Règim previst per a les activitats a partir de l'entrada en vigor 
de la Llei 3/1998 (anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció 
i control ambiental de les activitats) 

 
037/2006. ACTIVITATS. Venda d'articles d'adrogueria a les botigues de conveniència 

 
038/2006. ACTIVITATS. Venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues 

annexes a benzinera (anul·lada per la 040/2006) 
 
039/2006. EDIFICACIÓ. Condicions en les llicències d'enderroc: Prevenció i reducció 

de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant. Instal·lació de 
tanques de precaució 

 
040/2006. ACTIVITATS. Venda de pa a les botigues de conveniència i a les botigues 

annexes a benzinera (aquesta circular anul·la la 038/2006). 
 
041/2006. EDIFICACIÓ. Obligatorietat d’instal·lació d'ascensor en edificis existents 
 
042/2006. EDIFICACIÓ. Canvi d'ús a habitatge en planta baixa i planta baixa i altell 
 
043/2006. ACTIVITATS. Criteris sobre les condicions específiques d’instal·lació per a 

establiments per a establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés 
a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de 
l’accés a connexió d’Internet (anul·lada per la 044/2006) 

 
044/2006. ACTIVITATS. Criteris sobre les condicions específiques d’instal·lació per a 

establiments per a establiments de telecomunicacions per mitjà de l’accés 
a serveis telefònics d’ús públic, coneguts com a “locutoris”, i/o per mitjà de 
l’accés a connexió d’Internet (aquesta circular anul·la la 043/2006) 
 

045/2006. ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda 
i de degustació als establiments de comerç alimentari (anul·lada per la 
047/2006) 

 
046/2006. ACTIVITATS. Aclariments a la tramitació dels controls inicials i periòdics de 

les activitats (anul·lada per l’aprovació de la Llei 20/2009 de prevenció i 
control ambiental de les activitats, de la Llei 11/2009 de regulació 
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i per les 
diferents lleis que han modificat a les anteriors) 

 
047/2006. ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda 

i de degustació als establiments de comerç alimentari (anul·lada per 
l’aprovació del PECAB) 

 
048/2007. ACTIVITATS. Arxiu Municipal Administratiu. Procediment per demanar 

consultes documentals a l’Arxiu municipal administratiu 
 
049/2007. ACTIVITATS. Modificació de la superfície neta de venda en els 

establiments de comerç alimentari (anul·lada per la 049B/2007). 
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049B/2007.ACTIVITATS. Modificació de la superfície neta de venda en els 
establiments de comerç alimentari (anul·lada per l’aprovació del PECAB) 

 
050B/2007.ACTIVITATS. Aclariment sobre la classificació dels establiments amb 

venda al detall de productes no alimentaris, en règim d'autoservei, i de 
productes alimentaris (anul·lada per l’aprovació del PECAB) 

 
051/2007. ACTIVITATS. Aclariment sobre la tramitació dels expedients d'activitats 

que han canviat d'annex (d'annex III a annex II) (anul·lada per l’aprovació 
de la Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats) 
 

052/2007. ACTIVITATS. Aclariment sobre la forma de presentació de la 
documentació gràfica annexa a les avaluacions i als controls inicials 

 
 
054/2007. EDIFICACIÓ. Densitat màxima d'habitatges per parcel·la 
 
055/2007. ACTIVITATS. Cabines per proves de motocicletes 
 
056/2007. ACTIVITATS. Activitats amb plaques solars: controls 
 
057/2007. EDIFICACIÓ. Aclariments: Canvi d'ús de local a habitatge 
 
058/2008. EDIFICACIÓ. Façana mínima en edificacions segons alineacions de vial 
 
059/2008. ACTIVITATS. Atribucions en matèria d’instal·lacions de radiocomunicació, 

centrals i centres modals de telecomunicacions (aquesta circular anul·la la 
007/2004) (modificada 27/04/2016) 
 

060/2008. ACTIVITATS. Adequació de les activitats dels annexos I i II, tal com 
s’estableix a l’article 24 de la Llei 17/2007 de 21 de desembre, que 
modifica la Llei 4/2004 (anul·lada per finalització del procés d’adequació) 

 
061/2008. ACTIVITATS. Condicions que han de complir els establiments dedicats a la 

producció i comercialització de pa 
 
062/2008. EDIFICACIÓ. Alçada reguladora en relació a l'amplada física i oficial del 

vial (aquesta circular anul·la els "criteris d'interpretació de l'ample de vial a 
efectes de l'alçada reguladora", signat el novembre de 1998, pel Director 
de Serveis d'Edificació, Sr. Ernest Compta) 

 
063/2008. TRAMITACIÓ de la llicència d’oficina bancària amb locutori telefònic 
 
064/2008. Dimensionament i condicions de la cambra de residus en establiments 

comercials. (aquesta circular anul·la la 012/2004) (anul·lada per la 
093/2013) 

065/2008. Constitució de dipòsits de garantia per a la reposició d'elements urbanístics 
a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat 

 
066/2008. Visat de certificats finals d’instal·lació d'atraccions de fira i d'actes 

extraordinaris 
 
067/2009. Plataformes elevadores per a salvar barreres arquitectòniques (modificada 

14/03/2014) 
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068/2009. ACTIVITATS. Aclariments al document de dimensionat i condicions de la 

cambra de residus en establiments comercials (aquesta circular 
complementa la 064/2008) (anul·lada per la 093/2013) 

 
069/2009. ACTIVITATS. Possibilitat de disposar, en un restaurant, d'elements de 

cocció fora del recinte tancat de la cuina 
 
070/2010.  ACTIVITATS. Legalització de garatges sense llicència d'activitat, però amb 

llicència d'obres i/o d'ús per a garatge, anterior a la llei 4/2004 i el decret 
50/2005. (anul·lada per la 072/2010) 

 
071/2010.  ACTIVITATS. Aclariments a la determinació de la superfície neta de venda 

en establiments alimentaris (anul·lada per l’aprovació del PECAB) 
 
072/2010.  ACTIVITATS. Legalització de garatges sense llicència d'activitat, però amb 

llicència d'obres ilo d'ús per a garatge, anterior a la llei 4/2004 i el decret 
50/2005. (aquesta circular modifica i anul·la la 070/2010) 

 
073/2010. EDIFICACIÓ. Llicències de primera ocupació parcials 
 
074/2010.  ACTIVITATS. Aclariments al document de dimensionat i condicions de la 

cambra de residus en establiments industrials (aquesta circular 
complementa la 064/2008 i 068/2009) (anul·lada per la 093/2013) 

 
074/2010. EDIFICACIÓ. TRASTERS: Condicions bàsiques a considerar 
 
075/2010.  EDIFICACIÓ. REHABILITACIÓ. OBRES EN EDIFICIS EXISTENTS 
 
076/2010.  ACTIVITATS. Albergs de Joventut (modificada 18/05/2015) 
 
077/2011.  ACTIVITATS. Tramitació de les sol·licituds de centres de Culte (aquesta 

circular anul·la la 010/2004 i 009/2004), (modificada 27/04/2016) 
 
078/2011.  EDIFICACIÓ. Previsió i condicions dels ascensors en edificis de nova 

planta. 
 
079/2011.  EDIFICACIÓ. Condicions de les escales d’ús general 
 
080/2011.  EDIFICACIÓ. Condicions de les rampes en edificis de nova planta 
 
081/2011.  ACTIVITATS. Ventilació ús residencial (modificada 18/05/2015) 
 
082/2011.  ACTIVITATS. Dotació de sanitaris en establiments de Restauració 
 
083/2011.  ACTIVITATS. Ampliació d'activitats existents de discoteca sala de festes 

amb espectacle amb activitats equivalents "de joventut', en aplicació del 
decret 112/2010 

 
084/2011.  ACTIVITATS. Realització d'actuacions en directe o actuacions en viu en 

aplicació del decret 112/2010 (modificada 11/05/2016)
 

085/2011.  EDIFICACIÓ. Cambra de residus en els edificis d'habitatges 
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086/2012.  ACTIVITATS. Ús turístic: hotels, pensions, apartaments turístics i 
habitatges d’ús turístic (anul·lada per la 092/2013) 

 
087/2012.  ACTIVITATS. Mesures sonomètriques del Control Inicial 
 
088/2012.  ACTIVITATS. Habitatge d’ús turístic (aquesta circular modifica el punt 2 de 

la circular 086/2012) (anul·lada per la 092/2013) 
 
089/2012.  ACTIVITATS. Autorització d’abocament (modificada 06/05/2015) 
 
090/2012.  ACTIVITATS. Establiments de restauració amb Terrassa 
 
091/2012.  ACTIVITATS. Trasters 
 
092/2013.  ACTIVITATS. Habitatges d’ús turístic / Allotjaments turístics (aquesta 

circular anul·la les circulars 086/2012 i 88/2012) 
 
093/2013.  ACTIVITATS. Dimensionat i condicions de la cambra de residus en 

establiments comercials (aquesta circular anul·la les circulars 064/2008, 
068/2009 i 74/2010) 

 
094/2013.  ACTIVITATS. Anul·lació de determinats articles del PECAB 
 
095/2014.  ACTIVITATS. Instal·lació de terrasses complementàries d’establiments de 

restauració en patis interiors d’illa (modificada 02/06/2014) 
 
096/2014.  ACTIVITATS. Espectacles Circs amb animals 
 
097/2014.  ACTIVITATS. Activitats que tinguin per objecte al tinença o venda 

d’animals. 
098/2014.  ACTIVITATS. Derogació Annex IV de la PACAA 
 



José Luis
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Ajuntament 
de Barcelona 


CIRCULAR INTERNA 


ng ordre: 	089/2012 ACTIVITATS 
	


data: 	21 de maro de 2012 


anul•la a: 
	 Modificada: 22 de desembre de 2014 


TEMA AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT 


normativa de referéncia: REGLAMENT METROPOLITÁ D'ABOCAMENT D'AIGÜES RESIDUALS 


LLEI 20/2009 DE PREVENCIó I CONTROL AMBIENTAL DE LES ACTIVITATS 


LLEI 9/20011 DE PROMOCIO DE L'ACTIVITAT ECONÓMICA 
LLEI 2/2014, DEL 27 DE GENER, DE MESURES FISCALS, ADMINISTRATIVES, FINANCERES I DEL SECTOR 


PÚBLIC 


 


SUBJECCIÓ A L'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENT 


1.- Reglament metropolitá d'aigües residuals (RMAR) 


Resten obligats a obtenir l'autorització d'abocament al sistema públic de sanejament de titularitat 


municipal i/o metropolitana, d'acord amb l'article 26 del Reglament Metropolitá d'Aigües Residuals: 


• 1) totes les instal•lacions amb un cabal d'abocament superior a 6.000m3/any. 


• 2) totes les activitats que es trobin a les següents classificacions: 
- Les compreses a les seccions C, D, 1 E de la Classificació Catalana d'Activitats 


Económiques (CCAE) de l'any 1993 o equivalents al CCAE 2009. 
• C.- Indústries extractives 
• D.- Indústries manufactureres 
• E.- Subministrament d'energia eléctrica, gas, vapor i aire condicionat 


- Les que consideri potencialment contaminants l'Entitat Metropolitana (actualment 
AMB) o l'Agéncia Catalana de l'Aigua. 


- Les incloses a l'annex 5 del Reglament Metropolitá, que a Barcelona són les següents 


• 50.20 Manteniment i reparació de vehicles de motor 
• 50.50 Venda al detall de carburants per a l'automoció 
• 73.10 Recerca i desenvolupament sobre ciéncies naturals i técniques 


• 74.30 Assaigs i análisis técnics 
• 74.81 Activitats de fotografia 
• 85.11 Activitats hospitaláries 
• 93.01 Rentat, neteja i tenyit de peces téxtils i de peil 


• 93.03 Pompes fúnebres i activitats que s'hi relacionen 


2.- LPCA en régim de llicéncia ambiental 


La Ilei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, modificada per la Llei 9/2011 de 
promoció de l'activitat económica, disposa en el seu article 42 sobre "informes preceptius en matéria de 
medi ambient pel que fa al régim de llicéncia ambiental", que és preceptiva l'emissió d'un informe de 
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• Ajuntament 
de Barcelona 


l'administració hidráulica de Catalunya en la tramitació de les activitats enumerades en l'Annex VI, que 
comporten: 


a) Abocaments directes o indirectes a aigües subterránies 
b) Abocaments directes a les aigües superficials 
c) Abocaments directes al domini marítim i terrestre 
d) Abocaments no doméstica a sistemes de sanejament que siguin a cárrec de l'administració hidráulica 


de Catalunya, sempre que l'activitat que els genera estigui compresa en les seccions c, d i e del Codi 
de ciassificació de les activitats, o siguin potencialment contaminants o el cabal abocat sigui superior 
a 6.000 m3  per any. 


ADMINISTRACIÓ COMPETENT 


L'Administració hidráulica de Catalunya és l'Agéncia Catalana de l'Aigua (ACA) i és l'administració 


competent a autoritzar els abocaments quan aquests siguin industrials a mar o a Ilera pública. 


Per abocaments a xarxa de sanejament municipal i/o metropolitana de municipis metropolitans, en 


aquest cas Barcelona, amb destí a EDAR metropolitanes, l'administració competent en realitzar informe 


preceptiu que s'integrará a Ilicéncia ambiental és l'Área Metropolitana de Barcelona (AMB). 


TRAMITACIÓ 


Tramitació de l'informe de l'AMB mitjangant l'Ajuntament (dins el trámit de Ilicéncia ambiental) 


1.- Les activitats que no disposin de Ilicéncia ambiental, que es trobin en algun deis supósits indicats en 
l'apartat anterior, per aplicació de la Llei 20/2009 o pel Reglament metropolitá d'aigües residuals, 
l'autorització de l'abocament es fará integrada en la Ilicéncia ambiental. El técnic responsable de la 
tramitació, haurá de verificar que la documentació técnica conté tota la informació relativa als 
abocaments (formularis i documentació requerida al web de l'AMB a través del link 


https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/tramits)  i haurá de sol licitar informe a l'AMB, tot 
indicant si es tracta d'una activitat de nova implantació o d'una legalització. 


Un cop obtingut l'informe favorable, aquest s'integrará a la resolució de la Ilicéncia ambiental d'acord 
amb alió que estableix l'article 33.3 del Reglament Metropolitá. 


2.- Les activitats que disposin de Ilicéncia ambiental (en els casos de renovacions, revisions de 


l'autorització d'abocament i que no tinguin incorporat el permís d'abocament), hauran de realitzar 


l'entrada de documentació necessária a l'Ajuntament, que a través de I'EACAT fará el traspás a l'AMB, 


prévia revisió documental. L'AMB redactará informe ambiental preceptiu segons Llei 20/2009 (PCAA) 


que l'Ajuntament de Barcelona rebrá i fará una resolució per a la incorporació a la Ilicéncia de les 


condicions ambientals de l'informe. 
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Tramitació d'Autorització d'Abocament directament a l'AMB 


1.- Les activitats sotmeses al régim de comunicació d'acord amb la LPCA o aquelles no classificades en 


la Llei que requereixin autorització d'abocament d'aigües, hauran de sol-licitar-la directament a l'AMB, 


d'acord amb l'establert a l'article 34.1 del Reglament Metropolitá. 


L'entitat Ambiental de control haurá de verificar, abans d'emetre la certificació técnica, que es disposa 


del document de l'autorització de l'AMB. 


2.- Les activitats del Reglament d'Espectacles i les activitats i instal•lacions esportives que els sigui 


necessari ja que es troben en algun deis supósits indicats a l'article 26.1 del RMAAR. 


NOTA IMPORTANT: 


L'Annex IV de la Llei 20/2009, en el qual s'establia el régim de Ilicéncia per a les activitats d'espectacles 


públics i activitats recreatives no subjectes a aquest régim segons la seva normativa específica, ha estat 


derogat per l'article 170 de la Ilei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, 


financeres i del sector públic. Així doncs, cal tenir en compte que les activitats següents no estaran 


sotmeses al régim de Ilicéncia ambiental: 


a) Activitats recreatives: 


1. Bars musicals amb un aforament superior a 150 persones. 


2. Discoteques. 


3. Sales de ball. 


4. Restaurants musicals amb un aforament superior a 150 persones. 


5. Sales de festes amb espectacle. 


6. Discoteques de joventut 


b) Activitats de naturalesa sexual: 


1. Locals amb servei de bar i ambientació musical. 


2. Locals que ofereixen actuacions i espectacles erótics. 


c) Activitats i instal•lacions esportives amb una capacitat superior a 150 persones o amb una 


superfície superior a 500 m2. (En aquest punt restaven inclosos les activitats i instal•lacions 


esportives realitzades pe per esportives davant de públic, com les de práctica reaiitzada per a 


usuaris privats sense públic (gimnás). 


Dire,a-crActuació Urbanística Cap del Departament 
de Llicénc.  sd'Activitats 


  


  


8Fitserrat Mendoza Vil seca Cristina P 	angüesa 


Nota: L'original d'aquesta Circular resta, degudament signat, als nostres arxius. 
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ANNEXE I A LA CIRCULAR 089/2012 


1) Revisió de la documentació 


La documentació que l'Ajuntament passi a l'AMB s'ha d'haver revisat documentalment, en el sentit que 
les dades importants han de coincidir en la petició d'informe i en la documentació presentada per 
l'activitat, com per exemple: nom titular (si hi ha hagut canvi titularitat o está en trámit, la petició ha 
d'anar al nou titular), NIF, adrela establiment, comprovació coincidencia suport paper i suport 
informátic, annex PCAA, número expedient 'licencia i data atorgament, comprovació que el formulari i 


projectes estan signats,... 


2) Gestió de les activitats que disposen de 'licencia 


A nivell de gestió de les activitats que ja disposen de 'licencia, es generará el document de la plantilla 
"Permís d'abocament activitats amb 'licencia sense CI favorable" i "Permís d'abocament activitats amb 
'licencia amb CI favorable" a la pestanya " altres documents" de l'aplicatiu de 'licencies d'activitats. 


trl wl  
EA.** 1/02011.0X7 	 1531611 	0.1.P.ww 21-01011 	 Orr 


Uw. Auw* PWW.A2 r"--  
Enw riia--1.7* 	 5137994 	ISUPPAP WIESCO Del 


	1.1.* 	1  	1 1. is 


3.- Procediment de notificació a l'AMB 


Caldrá remetre a l'AMB les resolucions deis expedients que requereixin del seu informe; ja siguin 
d'atorgament de 'licencia, comunicació, no concessió, caducitat, etc....per tal de poder mantenir 


actualitzats paral•lelament els expedients. 
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4.- Procediment de tramitació EACAT 


EACAT és una plataforma impulsada pel Consorci AOC que permet trametre documentació electrónica 


entre les administracions catalanes (EACAT-Trámits), consultar dades en poder d'altres organismes (Via 


Oberta), i fer ús d'eines d'administració electrónica desenvolupades pel Consorci AOC i l'Agencia 


Catalana de Certificació (Aplicacions). 


Des d'EACAT —Trámits es gestiona l'accés als diferente serveis accessibles tant a Trámits, com a Via 


Oberta, i Aplicacions. Per aquest motiu a EACAT existeix la figura del gestor d'usuaris, per tal que cada 


usuari de l'entitat tingui únicament permisos d'aquells serveis i/o aplicacions als que necessita accedir 


per a l'exercici de les seves tasques. 


Cada Districte disposa de dues persones amb el perfil d'usuari pertinent per a poder fer ús de I'EACAT 


respecte els trámits amb ('Área Metropolitana de Barcelona. La "Guia de gestió d'usuaris" s'adjunta a 


continuació. 


Les sol•licituds les gestiona el districte a traves de la plataforma. 


Actualment les entrarles del Registre EACAT generen de forma automatitzada una recepció 


d'assentament a I'ARIADNA, l'aplicació del Registre de l'Ajuntament de Barcelona, que sempre ho 


redirigeix a la Direcció d'Actuació Urbanística. El departament de Ilicéncies d'activitats ho rep i ho envia 


al Districte corresponent. 


ANNEX II A LA CIRCULAR 089/2012: "GUIA DE GESTIÓ D'USUARIS D'EACAT" (página següent) 
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