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Ce.Ce. Pos. Pres. Tipus  
Ass. 

Descripció Altes Baixes 

703 D/60977/15131 MC7(0) 
Inversions Institut Mpal. 
Mercats 0 2.200.000,00 

201 D/46703/23111 MC8(0) 
Consorci Educació. At. Infància 
i adolescència 3.000.000,00 0 

201 D/46703/32623 MC8(0) 
Consorci Educació. Serveis 
Educació. 2.350.000,00 0 

      
   TOTAL 7.550.000,00 7.550.000,00 
      

 
 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-12-2016 adoptà el següent acord: 
 
Aprovar, de conformitat amb l’article 9.1.j) i 59 de la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les 
següents Cartes de Serveis: Carta de Serveis de Presidència i Economia; Carta de 
Serveis de l’Arxiu Municipal; Carta de Serveis de Serveis de Documentació i Accés 
al Coneixement; Carta de Serveis de Comerç; Carta de Serveis de Drets de 
Ciutadania i Participació; Carta de Serveis d’Atenció Ciutadana; Carta de Serveis 
de Drets Socials; Carta de Serveis d’Urbanisme; Carta de Serveis de Medi Ambient 
i Serveis Urbans; Carta de Serveis de Mobilitat i Infraestructures; Carta de Serveis 
de Població i Carta de Serveis d’Habitatge; publicar-les al Butlletí Oficial de la 
Província, a la Gaseta Municipal i al portal de transparència del web de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 

CARTA DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA 
 
 
ÍNDEX 

 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 

Subvencions als àmbits temàtics: Temps i Economia de les Cures, Consum 
Responsable, i Economia Cooperativa, Social i Solidària 
Atorgament de subvencions per a entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia 
Global i la Cooperació Internacional 
Resolució de Conflictes plantejats pels consumidors i/o usuaris davant els 
empresaris i/o professionals 
Informació, Atenció i Adhesió al Sistema Arbitral de Consum 
Informació sobre consum i gestió de reclamacions a l’OMIC 

 
ANNEXOS 

Centres Prestadors 
 
La Carta de Serveis de Presidència i Economia està adreçada als ciutadans, 

entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats en conèixer aspectes 
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fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat referent a 
l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza Presidència i Economia alhora que apropa l'Administració Pública als 
ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  
 
 Desplegament de polítiques que dinamitzin l’activitat econòmica de la 

ciutat.  
 Fomentar la transformació socioeconòmica i el desenvolupament local a 

Barcelona Facilitar la creació d’activitat econòmica  
 Contribuir a la creació d’ocupació estable i de qualitat. 
 Fomentar l’establiment d’unes estructures econòmiques a la ciutat més 

socials i solidàries i el sorgiment i el creixement d’aquesta economia 
cooperativa i solidària.  

 Promoure el desenvolupament del consum responsable. 
 Barcelona, una de les grans urbs de la Mediterrània i del sud d’Europa, vol 

ser una ciutat compromesa amb la solidaritat i la justícia social més enllà de 
les seves fronteres. Com a ciutat oberta al món i amb una llarga tradició de 
compromís amb la pau i la cooperació internacional, Barcelona té sempre 
una mirada posada en el seu entorn català i espanyol, però també 
mediterrani, europeu i internacional 

 
DADES DE CONTACTE  
 
Adreça Pl. de Sant Miquel, 4, pl. 6, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 

 

Telèfon 93 402 33 05 

Correu electrònic 

/ Web 

http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/#page 

Atenció al públic Dilluns a divendres 
 
09:00 a 14:00 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro Línia 4 - Jaume I, Línia 3 – Liceu 
 
Bus 45, 120, V15, V17, 59, V13 
 

 
 
 
 

https://www.google.es/maps/place/Edificio+Novissim/@41.3818559,2.1765575,18z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f892c0b85b:0x29bf8acf767e14cf!8m2!3d41.3818539!4d2.1776518
http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/%23page
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COMPROMISOS DE QUALITAT 
 

Atendre i orientar a tothom, persones i organitzacions, que precisi de la nostra 
informació, coneixement, suport, acompanyament i ajut en els àmbits de les 
nostres competències. 

Establir uns mecanismes, instal·lacions i procediments efectius i transparents 
que permetin una millora continuada en els nostres serveis 

Acomplir, i superar quan sigui possible, els objectius de gestió que enunciem en 
els nostres serveis a la ciutadania. 

 
Indicadors i Objectius Generals:  
 

Per tal de fer més eficaç i satisfactòria la relació amb els usuaris dels nostres 
serveis, treballem amb indicadors i objectius de gestió d'aquests. Els indicadors 
donen informació de l'activitat realitzada en sentit quantitatiu (nombre d'atencions 
realitzades, sol·licituds rebudes, accions relacionals efectuades, ....) i els objectius 
de gestió es centren en les mesures d'efectivitat operativa com ara els temps de 
resposta, les enquestes de satisfacció, qualitat i/o coneixement, els acompliments 
de terminis.. 

 
Podeu obtenir més informació, a partir de 

http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/#page i les subseus web 
d'informació especialitzades que incorpora. 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
 
1. Recepció de totes les aportacions realitzades pels 
ciutadans 
2. Estudi de les propostes 
3. Resposta a cada aportació pel mitjà indicat a la proposta 
4. Aplicació, si escau, de la proposta rebuda 
 
Canals: 
 
Telemàtic: a la web 
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?te
ma=18&directo=0&tescolta=1 
 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
 
1. Comunicar amb Presidència i Economia 
2. Indicar el màxim d'informació possible sobre l'assumpte 
objecte de la comunicació 
3. Estudi de cada cas de forma individualitzada 
4. Es dona resposta al ciutadà 
5. S'emprenen les accions derivades, si aquestes s'ajusten 
a raó. 
 
Canals: 
 
Telemàtic: a la web 
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?te
ma=18&directo=0&tescolta=1 
 
Tempos de resposta: Màxim 30 dies (Decret d'alcaldia 
de 28 de maig de 2009 pel qual es regula el sistema 
informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans 
d'incidències, queixes i suggeriments). 

http://ajuntament.barcelona.cat/treballieconomia/ca/%23page
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=18&directo=0&tescolta=1
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=18&directo=0&tescolta=1
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=18&directo=0&tescolta=1
https://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=18&directo=0&tescolta=1
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SERVEIS  
 

Els serveis de l'àrea cobreixen les necessitats de la ciutadania i el seu teixit 
social al voltant dels temes de Consum (per a ciutadans i/o empreses amb activitat 
a Barcelona), Cooperació (en àmbits locals, nacionals i internacional) i Justícia (en 
el sentit global, més enllà de les seves fronteres). 
 Subvencions als àmbits temàtics: Temps i Economia de les Cures, Consum 

Responsable, i Economia Cooperativa, Social i Solidària. 
 Atorgament de subvencions per a entitats dedicades a l’àmbit de la Justícia 

Global i la Cooperació Internacional. 
 Resolució de Conflictes plantejats pels consumidors i/o usuaris davant els 

empresaris i/o professionals. 
 Informació, Atenció i Adhesió al Sistema Arbitral de Consum. 
 Informació sobre consum i gestió de reclamacions a l’Oficina Municipal 

d’Informació al Consumidor(OMIC). 
 
Subvencions als àmbits temàtics: Temps i Economia de les Cures, Consum 
Responsable, i Economia Cooperativa, Social i Solidària 
 
Descripció Subvencions de la convocatòria general de l’Ajuntament de 

Barcelona, per a projectes dels àmbits de temps i 
economia de les cures, consum responsable i economia 
cooperativa, social i solidària, realitzades a iniciativa de 
diferents tipus d’entitats, segons les línies i modalitats 
concretes, per contribuir a l’assoliment dels objectius del 
Pla de Treball del Comissionat d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum. 
 

Utilitat Contribueix a la realització de projectes, segons les 
temàtiques definides per a cada línia i modalitat concreta, 
cobrint les necessitats de finançament de les entitats que 
els duen a terme. 
 

Garantia Transparència i objectivitat del procés de selecció i 
atorgament de les subvencions, regulació per bases i per 
convocatòria de subvencions. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Bases Reguladores 
 Convocatòria 
 Normativa Reguladora de les Subvencions Municipals 

(NGRS) de 17/12/2010  
  

Drets i deures 
dels usuaris 

 Dret d’informació i d’al·legació sobre la resolució de la 
convocatòria de subvencions. 

 Obligacions relatives a la justificació i control de les 
subvencions. 

 Els descrits en el document de les Bases i Convocatòria 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Publicació de la convocatòria de subvencions. 
2. Recepció i valoració de les sol·licituds de subvenció. 
3. Publicació de la resolució provisional. 
4. Tractament i resposta a les al·legacions. 
5. Publicació de les resolució definitiva. 
6. Pagament de les subvencions. 
7. Seguiment dels projectes subvencionats incloent 

valoració de les reformulacions si s’escau. 
8. Recepció i revisió de la documentació justificativa de 

les subvencions. 

https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Publicació de la resolució definitiva al BOPB abans de 6 
mesos des de la data de finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. 

  
 

 
MODALITAT 1: Subvencions en l’àmbit de Temps i Economia de les Cures 
 
Descripció Subvencions orientades al finançament de projectes per a: 

 
 Fomentar/facilitar la conciliació del temps de cura, 

familiar, laboral i social. 
 Promoure accions que posin en valor el temps de les 

persones (de cura, familiar, personal i social) per a la 
millora de la qualitat de vida. 

 Promoure l’economia de les cures. 
 

Tot segons el que s’indiqui a la convocatòria. 
 

Ofereix Document. Econòmic. Resolució. Subvenció. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum 
 

Informació 
complementària 

Convocatòria que permet tramitar les subvencions 
regulades per les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions 
a les entitats per projectes dedicats a l’àmbit de Temps i 
Economia de les Cures de 27 /12/2015. 
 
Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_
2016.pdf 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_ 
convocatoria_2016_0.pdf 
 

Canals de Petició  Telemàtic: https://www.bcn.cat/tramits 
 Presencial: En oficines OAC indicades a la 

convocatòria: 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibr
et_convocatoria_2016_0.pdf (pàg. 44) 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC  
 Telemàtic: al correu electrònic 

laboratorideltemps@bcn.cat, i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: publicació al web municipal i al BOPB 
https://bop.diba.cat/ 
 

Objectiu de gestió  Atorgament de la subvenció a un mínim del 90 % dels 
projectes presentats que hagin obtingut la puntuació 
mínima exigida i d’acord amb el pressupost aprovat 
per a cada exercici. 
 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_%20convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_%20convocatoria_2016_0.pdf
https://www.bcn.cat/tramits
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
mailto:laboratorideltemps@bcn.cat
https://bop.diba.cat/
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MODALITAT 2: Subvencions en l’àmbit de Consum Responsable 
 
Descripció Subvencions orientades al finançament de projectes per a: 

 
 Accions d’informació i divulgació dels hàbits del 

consum responsable. 
 Projectes comunitaris d’interès públic o social que 

executin pràctiques de consum responsable. 
 Actuacions derivades del funcionament de les 

associacions perla defensa de les persones 
consumidores. 
 

Tot segons el que s’indiqui a la convocatòria. 
 

Ofereix Document. Econòmic. Resolució. Subvenció. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum  
 

Informació 
complementària 

Convocatòria que permet tramitar les subvencions 
regulades per les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions 
a les entitats per projectes dedicats a l’àmbit de Consum 
Responsable de 27 /12/2015. 
 
Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_
2016.pdf 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_c
onvocatoria_2016_0.pdf 
 

Canals de Petició  Seu electrònica: https://www.bcn.cat/tramits 
 Presencial: En oficines OAC indicades al punt 16 de la 

convocatòria:  
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibr
et_convocatoria_2016_0.pdf (pàg. 44) 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC  
 Telemàtic: al correu electrònic consum@bcn.cat, i al 

del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: publicació al web municipal i al BOPB 
https://bop.diba.cat/ 
 

Objectiu de gestió  Atorgament de la subvenció a un mínim del 90 % dels 
projectes presentats que hagin obtingut la puntuació 
mínima exigida i d’acord amb el pressupost aprovat 
per a cada exercici. 
 

 
MODALITAT 3: Subvencions en l’àmbit d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària 
 
Descripció Subvencions orientades al finançament de projectes per a: 

 
 Accions de promoció de l’economia cooperativa, social i 

solidària. 
 Accions de millora de la comunicació d’empreses i 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
https://www.bcn.cat/tramits
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
mailto:consum@bcn.cat
https://bop.diba.cat/
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entitats de l’economia social i solidària. 
 Accions de promoció de les economies col·laboradores 

de producció de pro-comú. 
Tot segons el que s’indiqui a la convocatòria. 
 

Ofereix Document. Econòmic. Resolució. Subvenció. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 
 

0 euros 

 
Centres 
Prestadors 

 
 Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària i Consum  
 

Informació 
complementària 

Convocatòria que permet tramitar les subvencions 
regulades per les Bases per sol·licitar i atorgar subvencions 
a les entitats per projectes dedicats a l’àmbit d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària de 27 /12/2015. 
 
Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_
2016.pdf 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_c
onvocatoria_2016_0.pdf 
 

Canals de Petició  Seu electrònica: https://www.bcn.cat/tramits 
 Presencial: En oficines OAC indicades al punt 16 de la 

convocatòria: 
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibr
et_convocatoria_2016_0.pdf (pàg. 44) 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC  
 Telemàtic: al correu electrònic 

subvencions_ec_solidaria@bcn.cat, i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: publicació al web municipal i al BOPB 
https://bop.diba.cat/ 
 

Objectiu de gestió  Atorgament de la subvenció a un mínim del 90 % dels 
projectes presentats que hagin obtingut la puntuació 
mínima exigida i d’acord amb el pressupost aprovat 
per a cada exercici. 
 

 
Atorgament de subvencions per a entitats dedicades a l’àmbit de la 
Justícia Global i la Cooperació Internacional 
 
Descripció Subvencions per a projectes de cooperació internacional i 

educació per a la justícia global, realitzades a iniciativa 
d’entitats privades sense afany de lucre, per contribuir a 
l’assoliment dels objectius del Pla Dtor. de Cooperació 
Internacional i Solidaritat. 
 

Utilitat Cobreix la necessitat de finançament de les ONG’s i altres 
entitats sense afany de lucre per a la realització de 
projectes. 
 

Garantia Transparència i objectivitat del procés de selecció i 

http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/bases_2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
https://www.bcn.cat/tramits
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/llibret_convocatoria_2016_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
mailto:subvencions_ec_solidaria@bcn.cat
https://bop.diba.cat/
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atorgament de les subvencions, regulació per bases i per 
convocatòria de subvencions. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Normativa Reguladora de les Subvencions Municipals 
(NGRS) de 17/12/2010 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Dret d’informació i d’al·legació sobre la resolució de la 
convocatòria de subvencions. 

 Obligacions relatives a la justificació i control de les 
subvencions. 

 Els descrits en el document de Bases i Convocatòria. 
Procediments de 
gestió del servei 

1. Publicació de la convocatòria de subvencions. 
2. Recepció i valoració de les sol·licituds de subvenció. 
3. Publicació de la resolució provisional. 
4. Tractament i resposta a les al·legacions. 
5. Publicació de les resolució definitiva. 
6. Pagament de les subvencions. 
7. Seguiment dels projectes subvencionats incloent 

valoració de les reformulacions si s’escau. 
 

8. Recepció i revisió de la documentació justificativa de 
les subvencions. 

Ofereix Document. Econòmic. Resolució. Subvenció. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Direcció de Serveis de Justícia Global i 
Cooperació Internacional 
 

Canals de Petició  Telemàtic: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20060000232&style=empresa&la
nguage=ca 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: en seu del Centre Prestador. 
 Telefònic: 93 4132075 / 93 41332078. 
 Telemàtic: al correu electrònic 

cooperaciointernacional@bcn.cat, i al del sol·licitant i al 
portal de tràmits del web municipal. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: publicació al web municipal 
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacional
sicooperacio/ca/barcelona-solidaria i al BOPB 
https://bop.diba.cat/ 
 

Informació 
complementària 

Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsico
operacio/cooperacio-internacional/convocatoria-barcelona-
solidaria/subvencions-obertes 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Atorgament del 100% dels projectes presentats que 
hagin obtingut la puntuació mínima exigida i d’acord 
amb el pressupost aprovat per a cada exercici. 
 

 

https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060000232&style=empresa&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060000232&style=empresa&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060000232&style=empresa&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
mailto:cooperaciointernacional@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/barcelona-solidaria
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/barcelona-solidaria
https://bop.diba.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/cooperacio-internacional/convocatoria-barcelona-solidaria/subvencions-obertes
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/cooperacio-internacional/convocatoria-barcelona-solidaria/subvencions-obertes
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/cooperacio-internacional/convocatoria-barcelona-solidaria/subvencions-obertes
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Resolució de Conflictes plantejats pels consumidors i/o usuaris davant els 
empresaris i/o professionals 
 
Descripció: La resolució dels conflictes plantejats pels consumidors 

davant la Junta Arbitral de Consum de Barcelona es resol 
mitjançant el Sistema Arbitral de Consum, que és 
l’arbitratge institucional de resolució extrajudicial de 
caràcter vinculant i executiu per ambdues parts. Aquests 
conflictes són els sorgits entre els consumidors i els 
empresaris en relació als drets legals o contractuals 
reconeguts al consumidor. Els Sistema Arbitral de Consum 
té les següents característiques: voluntari per ambdues 
parts, gratuït, executiu del laude arbitral, imparcial i 
eficaç. 
 

Utilitat: Ateses les característiques del Sistema Arbitral de Consum, 
és un mecanisme més àgil i gratuït pels consumidors i/o 
usuaris i pels empresaris i/o professionals. 
 

Garantia: Acompliment estricte de la normativa aplicable al Sistema 
Arbitral de Consum.  
 
Els òrgans arbitrals són els competents per resoldre els 
conflictes dels consumidors i/o usuaris, mitjançant laude 
arbitral, d’obligat compliment per ambdues parts. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es 
regula el Sistema Arbitral de Consum. De forma 
supletòria, la Llei 60/2013, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. 

 Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya. 

 Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries. 

  
Drets i deures 
dels usuaris 

Els derivats de la normativa aplicable.  
 
Específics: 
 No pot ser objecte de l’arbitratge les reclamacions 

entre particulars, reclamacions per lesions o 
intoxicacions i les matèries no disponibles per les 
parts. Tampoc aquelles en què hi hagi indici racional 
de delicte.  

 Renúncia expressa del consumidor i/o usuari a 
presentar la sol·licitud d’arbitratge a cap altre junta 
arbitral o organisme jurisdiccional. 

 Compliment obligatori de la part reclamant i reclamada 
del laude arbitral emès pels òrgans arbitrals 
corresponents. 

  
Procediments de 
gestió del servei 

Arbitratge en conflictes: 
1. Recepció de la Sol·licitud. 
2. Comunicació de l’admissió a tràmit. 
3. Resposta de la part reclamada. 
4. En cas d’acceptació, convocatòria a audiència. 
5. Laude arbitral. 
6. En cas de no acceptació, arxiu de la sol·licitud. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3527
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=543841
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/12/01/pdfs/A05045-05077.pdf
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Altres casos:  
 Quan la resposta de la part reclamada proposa una 

solució al conflicte plantejat pel consumidor i/o usuari i 
s’accepta per la part reclamant (satisfacció de la 
pretensió de la part reclamant). 

 Quan la part reclamant desisteix de l’arbitratge com a 
conseqüència de la resposta de la part reclamada. 

 Arxiu de les actuacions per la no acceptació de 
l’arbitratge de la part reclamada. 
 

Informació 
complementària 

Veure: http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-
consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres 

 
Objectius de 
gestió del servei  

 
 Donar primera resposta de procés al sol·licitant abans 

de 30 dies en el 90% dels casos. 
 

MODALITAT 1: Arbitratge en conflictes de Consum 
 
Descripció Un dels processos per atendre i resoldre els conflictes de 

les persones consumidores i/o usuaris, és l'arbitratge, els 
seus trets principals són: 
 
1. La sol·licitud d’arbitratge es formalitza davant la Junta 
Arbitral de Consum de Barcelona. 
2. Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, es dóna trasllat de 
la reclamació a l’empresa reclamada. 
3. Si l’empresa reclamada està adherida al sistema arbitral 
de consum o ha acceptat l’arbitratge, es designa l’òrgan 
arbitral: (unipersonal si la quantia controvertida és inferior 
a 300 euros i l’assumpte no és complex o bé es designarà 
un Col·legi Arbitral, format per 3 àrbitres, un representant 
dels consumidors, un representant del sector empresarial 
implicat i el/la president/a del Col·legi Arbitral nomenat per 
l’Ajuntament de Barcelona). 
4. La tramitació de la sol·licitud mitjançant el procediment 
arbitral permet a l’empresa reclamada, si s’escau, 
reclamar al consumidor quantitats pendents de pagament 
(reconvenció). 
5. Es convoca a les parts a l’audiència, que podrà ser 
escrita o presencial i s’acorda la pràctica de proves si fos 
necessari. 
6. El procediment finalitza en una resolució, “laude”, 
dictada per l’òrgan arbitral, d’obligat compliment per a les 
dues parts. 
 
Nota important: De no acceptar l’arbitratge l’empresa 
reclamada, es procedirà a l’arxiu de l’expedient arbitral, 
quedant oberta la possibilitat d’acudir a la via judicial 
ordinària. 
 

Ofereix Document. Resolució de la finalització de l’arbitratge, 
mitjançant laude arbitral, o resolució amb el contingut del 
motiu pel qual s’arxiven les actuacions arbitrals (satisfacció 
extraprocessal, desistiment, no acceptació de l’arbitratge 
de la part reclamada). 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres
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Centres 
Prestadors 

 Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 

Canals de Petició  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat 
 Telemàtic: a la pàgina web 

http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sollicitud-darbitratge 
  

Canals de Gestió  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona, i a l'adreça postal del sol·licitant. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat, i 
a l'adreça electrònica del sol·licitant. 

 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847, i 
al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a l'adreça del sol·licitant. 
 Telemàtic: a l'adreça electrònica del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Donar primera resposta de procés al sol·licitant abans 
de 30 dies hàbils en el 90% dels casos. 
 

 
MODALITAT 2: Mediació en conflictes de Consum 
 
Descripció Un dels processos per atendre i resoldre els conflictes de 

les persones consumidores i/o usuaris, és la mediació, els 
seus trets principals són: 
 
1. La sol·licitud d’arbitratge i/o mediació es formalitza 
davant la Junta Arbitral de Consum de Barcelona. 
 
2. Un cop admesa a tràmit la sol·licitud, es dóna trasllat de 
la reclamació a l’empresa reclamada, que pot respondre 
aquesta sol·licitud acceptant la mediació i l’arbitratge, 
només la mediació, només l’arbitratge o no acceptar cap 
de les dues vies. 
 
3. En el cas d’acceptació de la mediació, es trasllada 
aquesta proposta a la part reclamant, que pot acceptar-la 
o no. Si l’accepta, es resol mitjançant un acord 
extraprocessal entre ambdues parts. Si no l’accepta i hi ha 
hagut acceptació de l’arbitratge, se segueix amb la 
tramitació d’aquest i en el cas que no hi hagi hagut 
acceptació d’aquest, es procedeix a l’arxiu de les 
actuacions. 
També es pot produir el supòsit que a la proposta de 
mediació efectuada per la part reclamada, l’altra part en 
faci una d’alternativa que la part reclamada pot acceptar o 
no. 
 
4. El procediment de mediació finalitza en una resolució 
d’arxiu per satisfacció extraprocessal. 
 

  

mailto:junta-arbitral@bcn.cat
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sollicitud-darbitratge
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
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Ofereix Document. Es notifica la resolució d’arxiu de les 
actuacions arbitrals per acord extraprocessal. És una 
resolució com altres que posen fi al procediment arbitral 
amb les diferents causes possibles. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

De no acceptar l’empresa reclamada la mediació ni 
l’arbitratge, es procedirà a l’arxiu de l’expedient arbitral, 
quedant oberta la possibilitat d’acudir a la via judicial 
ordinària. 

Canals de Petició  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat 
 Telemàtic: a la pàgina web 

http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sollicitud-darbitratge 
 

Canals de Gestió  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona, i a l'adreça postal del sol·licitant. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat, i 
a l'adreça electrònica del sol·licitant. 

 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847, i 
al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a l'adreça del sol·licitant. 
 Telemàtic: a l'adreça electrònica del sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Donar primera resposta de procés al sol·licitant abans 

de 30 dies hàbils en el 90% dels casos. 
 

 
Informació, Atenció i Adhesió al Sistema Arbitral de Consum 
 
Descripció La Junta Arbitral de Consum ofereix a ciutadans, 

professionals, entitats, empreses i organitzacions un servei 
d'atenció específic al voltant de les seves funcions i els 
casos que proposin aquests a estudi en format de 
Consulta. Tanmateix, totes les empreses, els establiments 
comercials i els professionals que desenvolupin activitats a 
la Ciutat de Barcelona poden adherir-se al Sistema Arbitral 
de Consum. 
 

Utilitat Consultes: Orientació sobre la realitat de la situació i el 
millor camí per seguir les actuacions. 
Adhesions: L'adhesió d'una empresa al sistema arbitral de 
consum és un signe de compromís i una garantia de 
qualitat afegida dels seus productes i serveis envers els 
clients. 
 

Garantia Acompliment estricte de la normativa aplicable al Sistema 
Arbitral de Consum.  

mailto:junta-arbitral@bcn.cat
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sollicitud-darbitratge
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
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Els òrgans arbitrals són els competents per informar i 
resoldre en els conflictes dels consumidors i/o usuaris, 
formulats envers els empresaris i/o professionals. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es 
regula el Sistema Arbitral de Consum. De forma 
supletòria, la Llei 60/2013, de 23 de desembre, 
d’arbitratge. 

 Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de 
Catalunya. 

 Reial decret 1/2007, de 16 de novembre, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei General per la Defensa 
dels Consumidors i Usuaris i altres lleis 
complementàries. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la consulta o petició. 
2. Estudi de la consulta o petició. 
3. Emissió de resposta o resolució per part de Junta 
Arbitral. 
4. Atorgament de distintiu d'adhesió en cas positiu 
d'adhesió. 
 

Informació 
complementària 

Veure: http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-
consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Donar resposta a les consultes abans de 10 dies hàbils 
en el 90% dels casos. 

 Emetre resolució d'adhesió abans de 10 dies hàbils en 
el 90% dels casos. 
 

 
MODALITAT 1: Consultes a la Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 
Descripció: Informació sobre el Sistema Arbitral de Consum. 

Assessorament i orientació d’un cas en concret o consultar 
l’estat d’un arbitratge que s'hagi presentat. 
 

Ofereix: Informació/dades 
 

Cost i forma de 
Pagament: 

0 euros 

Centres 
Prestadors: 

 Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 

Canals de Petició  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat 
 Telemàtic: a la pàgina web 

http://juntarbitral.bcn.cat/ca/vol-fer-una-consulta-0 
 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847. 

 
Canals de Gestió  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 

Barcelona. 
 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 

Barcelona, i a l'adreça postal del sol·licitant. 
 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat, i 

a l'adreça electrònica del sol·licitant. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-3527
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=543841
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/12/01/pdfs/A05045-05077.pdf
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/sistema-arbitral-de-consum/columna/resolucions-arbitrals-en-xifres
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
http://juntarbitral.bcn.cat/ca/vol-fer-una-consulta-0
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
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 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847, i 
al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Telemàtic: correu electrònic a l'adreça electrònica del 
sol·licitant. 

 Correu postal: a l'adreça del sol·licitant. 
 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847, i 

al telèfon del sol·licitant. 
 
 
 

Objectiu de gestió  Donar resposta a les consultes abans de 15 dies hàbils 
en el 90% dels casos. 
 

 
Modalitat 2: Adhesió al Sistema Arbitral de Consum 
 
Descripció: Les empreses i/o professionals podran formular una oferta 

unilateral d’adhesió al Sistema Arbitral de Consum, que té 
caràcter públic. Les ofertes públiques d’adhesió podran ser 
totals o limitades. 
 

Ofereix: Document. Resolució d’acceptació d’oferta pública al 
Sistema Arbitral de Consum i el distintiu que l’acredita com 
a empresa adherida al Sistema Arbitral de Consum. 
 

Cost i forma de 
Pagament: 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors: 

 Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 

Canals de Petició  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat 
 

Canals de Gestió  Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona, i a l'adreça postal del sol·licitant. 

 Telemàtic: correu electrònic a junta-arbitral@bcn.cat, i 
a l'adreça electrònica del sol·licitant. 

 Telefònic: al número 934023344 o al fax 934027847, i 
al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl. 08015 
Barcelona. 

 Correu postal: a l'adreça del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Emetre resolució d'adhesió abans de 10 dies hàbils en 
el 90% dels casos. 
 

 
  

mailto:junta-arbitral@bcn.cat
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
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Informació sobre consum i gestió de reclamacions a l’OMIC 
 
Descripció L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), de 

la Direcció d’economia social i solidaria, cooperativa i 
consum, és un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona 
que té com a objectiu oferir informació, orientació i 
assessorament als ciutadans i ciutadanes de Barcelona, ja 
siguin consumidors o comerciants, sobre els seus drets i 
deures en temes de consum.  
 
Col·laborem amb empreses per la gestió, la informació, els 
drets de reclamació i els seus serveis adreçats als 
consumidors. 
 

Utilitat Facilitar la informació necessària perquè els ciutadans 
estiguin assabentades dels seus drets i deures en l’àmbit 
del consum. 
 
Informar i gestionar les reclamacions en matèria de 
consum. 
 

Garantia Atribució de competències en matèria de defensa dels 
usuaris i consumidors d’acord amb la Carta municipal de 
Barcelona.  
 
Competència assumida per l’ Ajuntament de Barcelona 
d’acord amb el Codi de consum de Catalunya (Llei 
22/2010, del 20 de juliol). 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Carta Municipal de Barcelona: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/normativa  

 Codi de consum de Catalunya (Llei 22/2010, del 20 de 
juliol): 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resu
ltats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=5
43841&language=ca_ES 

 Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios y otras leyes complementarias       : 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-
20555 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud. 
2. Estudi de la petició. 

2.1 Si és informativa: cerca de la resposta. 
2.2 Si és una reclamació: contacte amb el 
reclamant. 
2.3 Si és per a concertar cita, agendar la data i 
hora. 

3. Informació de l’estat de la petició. 
4. Lliurament dels resultats o cita al sol·licitant. 
 

Informació 
complementària 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/home 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Atendre el 90% de les sol·licituds presencials abans de 
10 minuts. 

 Atendre el 95% de les peticions diferides (les que no 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=543841&language=ca_ES
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-20555
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/home


180 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 20-1-2017 
 

es poden atendre immediatament) abans de 10 dies. 
 Temps d’espera per confirmar l’inici dels tràmits entre 

7 i 15 dies. 
 Termini per donar la primera resposta al sol·licitant 

màxim de 2 mesos en el 90% dels casos. 
 

 
MODALITAT 1: Atenció i informació a tots els ciutadans que contacten amb 
l’OMIC. 
 
Descripció Informar als ciutadans de Barcelona dels drets i deures en 

les seves relacions de consum, per a compres i 
contractació de serveis i en les transaccions econòmiques 
com a consumidors finals. 
 

Ofereix Document. Continguts audiovisuals. 
 Fitxes informatives. 
 Full de sol·licitud d’informació. 
 Fulletó informatiu sobre temes de consum, tant propi 

com d’altres entitats i o associacions que ens el 
facilitant a títol informatiu.  

 Impressions de pantalla d’informació depenen de la 
necessitat d’informació. 

 Copia de cartes trameses per la nostra oficina i 
extraviades per l’interessat.  

 Documents que no s’han pogut lliurar al peticionari per 
correu postal (missatges d’àudio, etc.). 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres Prestadors  Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) 
 

Informació 
complementària 

De les 21.668 consultes rebudes, el 66,02% han estat 
fetes presencialment, i un 15,43% han estat presentades 
per internet. El 49,72% corresponen a consultes relatives 
a subministraments, i el 4,28% son consultes que no 
corresponen a l’OMIC. 
 

Canals de Petició  Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Correu postal: ordinari o certificat a l'OMIC de la Rda. 
Sant Pau, 43. 08015 Barcelona. 

 Telemàtic: a traves del nostre web 
http://ajuntament.barcelona.cat/omic. 

 Telefònic: a través del 010. 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Correu postal: ordinari o certificat a l'OMIC de la Rda. 
Sant Pau, 43. 08015 Barcelona, i a l'adreça postal del 
sol·licitant. 

 Telemàtic: a traves del nostre web 
http://ajuntament.barcelona.cat/omic. 

 Telefònic: a través del 010, i al telèfon del sol·licitant. 
 Telemàtic: al correu electrònic omic@bcn.cat i al 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/omic
mailto:omic@bcn.cat
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correu del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 
 Correu postal: ordinari o certificat a l'adreça postal del 

sol·licitant. 
  Telefònic: al telèfon del sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Atendre el 90% de les sol·licituds presencials abans de 

10 minuts. 
 Atendre el 95% de les peticions diferides (les que no 

es poden atendre immediatament) abans de 10 dies . 
 

 
MODALITAT 2: Gestió administrativa de les queixes, reclamacions i 
denúncies dels consumidors 
 
Descripció Gestionar les reclamacions, queixes i denúncies dels 

consumidors de Barcelona o referides a proveïdors de béns 
i serveis ubicats a Barcelona. Des de l’OMIC ens posem en 
contacte amb l’empresa reclamada, per tal d’arribar a un 
acord, entre ambdues parts. També si s’escau ,traslladem 
les reclamacions a d’altres organismes o serveis com ara l’ 
Agència de Salut Púbica de Barcelona(ASPB) als districtes, 
l’ Agència Catalana del Consum(ACC), la Secretaria 
d’Estado de Telecomunicaciones i para la Sociedad de la 
Información (SETSI). 
 

Ofereix Document. 
 Full de reclamació/queixa/denúncia, i que un cop 

complimentat pel usuari, es registra. 
 Cartes informatives dels tràmits realitzats. 
 Respostes i comunicacions de l’empresa reclamada o 

de l’entitat a la qual s’ha donat trasllat de la seva 
petició. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Oficina Municipal d’Informació al Consumidor 
(OMIC) 
 

Informació 
complementària 

 L’any 2015 la valoració econòmica global ha estat de 
3.432.781€ i l’import gestionat directament per l’OMIC 
ha estat de 712.713€ dels que 421.266€ han estat 
favorables al reclamant. 

 De les 5.831 reclamacions, més del 87% han estat 
resoltes amb menys d’un mes.  

 De les reclamacions gestionades directament un 
58,55% han resultat favorables al consumidor. 

 El 24,52% de les reclamacions gestionades han estat 
derivades a la Junta Arbitral de Consum.  

 Aquesta gestió suposa la comunicació entre 
consumidor i empresa, amb l’enviament de 6.448 
cartes i 10.124 correus electrònics.  

 Dades de visites al web l’any 2015: 
o Visites 23.433 
o Pàgines vistes 71.598 
o Durada mitjana de la visita 00:03:36 
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o Visites mòbils i tabletes 6.695 
 
Per a una informació més detallada veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum/com-
tramitar-una-reclamacio 
 

Canals de Petició  Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Correu postal: ordinari o certificat a l'OMIC de la Rda. 
Sant Pau, 43. 08015 Barcelona. 

 Telemàtic: a traves del nostre web 
http://ajuntament.barcelona.cat/omic. 

 Telefònic: a través del 010. 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Correu postal: ordinari o certificat a l'OMIC de la Rda. 
Sant Pau, 43. 08015 Barcelona, i a l'adreça postal del 
sol·licitant. 

 Telemàtic: a traves del nostre web 
http://ajuntament.barcelona.cat/omic. 

 Telefònic: a través del 010, i al telèfon del sol·licitant. 
 Telemàtic: al correu electrònic omic@bcn.cat i al 

correu del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a les oficines de l'OMIC de la Rda. Sant 
Pau, 43. 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 
 Correu postal: ordinari o certificat a l'adreça postal del 

sol·licitant. 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant. 
  

Objectiu de gestió  Termini per donar la primera resposta al sol·licitant 
màxim de 2 mesos en el 90% dels casos. 

  
 

Modalitat 3: Cita prèvia amb l'OMIC 
 
Descripció Per millorar el servei i ampliar l’atenció presencial a 

l’OMIC, hem creat un sistema de cita prèvia 
personalitzada. Per utilitzar el servei s’ha de complimentar 
el formulari de “Cita prèvia” habilitat al web, amb el nom i 
cognom del interessat , una explicació breu del motiu de la 
petició/consulta, el telèfon i cal escollir l’horari de la 
disponibilitat telefònica. Un cop feta la sol·licitud, un 
informador es posarà en contacte amb el peticionari dins 
de l’interval horari que indiqui, per respondre la consulta i 
si cal concretar el dia i l’hora d’atenció, que serà en horari 
ampliat al d’oficina entre les 8:30 i 17 hores. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació personalitzada. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Oficina Municipal d’Informació al consumidor 
(OMIC) 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum/com-tramitar-una-reclamacio
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/consum/com-tramitar-una-reclamacio
http://ajuntament.barcelona.cat/omic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/omic
mailto:omic@bcn.cat
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Canals de Petició  Telemàtic: al web 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/demanar-cita 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant. 

 
Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió   El temps de resposta com a màxim és d’una setmana 

en el 95% dels casos. 
 

 
ANNEXOS 
 
Centres Prestadors 
 
Data actualització: 15/12/2016 
 
Direcció de Serveis Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 
 
Adreça C. Llacuna, 162 3ra pl, 08018 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 401 20 32 
 

Correu electrònic 
/ Web 

comissionat_economiasocial@bcn.cat 
No 
 

Atenció al públic Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L1 Parada Glòries, Clot.  
Rodalies Renfe: Barcelona Clot-Aragó. 
Tram: T4 Ca l’Aranyó, T5,T6 Can Jaumandreu. 
BUS: H12, 7. 
 

Descripció Direcció de serveis d’Economia Cooperativa, Social i 
Solidària i Consum. 
 

Instal·lacions Ubicats a la tercera planta de l’edifici Barcelona Activa. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Subvencions en l’àmbit de Temps i Economia de 
les Cures. 

 Subvencions en l’àmbit de Consum Responsable. 
 Subvencions en l’àmbit d’Economia Cooperativa, 

Social i Solidària. 
 

 
Direcció de Serveis de Justícia Global i Cooperació Internacional 
 
Adreça C. Avinyó, 15 4rt, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 4132075 / 93 41332078 / 93 41332079 
 

Correu electrònic 
/ Web 

cooperaciointernacional@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsico
operacio/ca 

http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/demanar-cita
https://www.google.es/maps/place/Barcelona+Activa/@41.406165,2.1904879,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a36b30efaf55:0xe70b6bfe3b436726!8m2!3d41.406161!4d2.1926766
mailto:comissionat_economiasocial@bcn.cat
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Aviny%C3%B3,+15,+08002+Barcelona/@41.3813785,2.1765402,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2f87daa53c1:0xf5a36590711de8a3!8m2!3d41.3811464!4d2.1766719
mailto:cooperaciointernacional@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca
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Atenció al públic De dilluns a divendres 

 
Dll a Dv de 9h a 14h i Dll a Dj de 16h a 18h 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L4 Parada Jaume I, L3 Parada Liceu 
 
BUS: 59, V13, 45, 120, V15, V17 
 

Descripció Direcció de serveis responsable de l’execució del Pla 
Director de Cooperació al Desenvolupament, Solidaritat i 
Pau. 
 

Instal·lacions Espai compartit de treball per al personal tècnic i 
administratiu, dos despatxos i ús puntual de la sala de 
reunions del 3r pis. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Convocatòria de subvencions en el marc del 
“Programa de cooperació per la justícia global”, 
“Programa de cooperació per al justícia global a 
ciutats específiques” i “Programa d’educació per 
a la justícia global”. 
 

 
Junta Arbitral de Consum de Barcelona 
 
 
Adreça 

Ronda Sant Pau, 43-45, 2a Pl, 08015 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 93 402 33 44 / 93 402 78 47 
 

Correu electrònic 
/ Web 

junta-arbitral@bcn.cat 
http://juntarbitral.bcn.cat/ca 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 09:00h a 17:00h de Dll a Dj i de 09:00h a 14:00h Dv i 
vigílies de festiu. 
 
Horari d’estiu de 09:00h a 14:00h i agost de 09:00h a 
13:30h 
 

Com arribar-hi Metro L2 Sant Antoni, L3 Paral·lel. 
 
Busos B24, B91, V11, H14. 
 

Descripció La seva missió és atendre i resoldre els conflictes de les 
persones consumidores sorgides en el marc d’una relació 
de consum, mitjançant l’arbitratge de consum. L'activitat 
es centra en la Informació i mediació i/o arbitratge de 
consum. Aquests processos es resolen a través del 
procediment arbitral, que és una via extrajudicial que resol 
les sol·licituds d’arbitratge instades pels consumidors. 
Aquest sistema és voluntari, gratuït, executiu, imparcial i 
eficaç. 
 

Informació El seu compromís és atendre i resoldre totes les sol·licituds 

https://www.google.com/maps/place/Junta+Arbitral+de+Consum+de+Barcelona/@41.3770964,2.1627127,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8f889070d:0x8a31a65178eb288f!8m2!3d41.3770964!4d2.1649014?hl=ca
mailto:junta-arbitral@bcn.cat
http://juntarbitral.bcn.cat/ca
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complementària d'informació i d’arbitratge (conflictes) proposades pels 
consumidors. Resoldre l'arbitratge en els terminis previstos 
a la normativa aplicable, amb excepció de les tramitacions 
que, per raó de la matèria o de la complexitat en la fase 
prèvia a la resolució de l’arbitratge, sense laudo arbitral, o 
a la fase probatòria, amb laudo arbitral. 
Qualsevol queixa, reclamació o suggeriment al voltant de 
l'activitat de la Junta Arbitral de Consum de Barcelona serà 
contestada en 72 hores des de la seva recepció, excepte el 
mes d’agost. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Arbitratge en conflictes de Consum 
 Mediació en conflictes de Consum 
 Consultes a la Junta Arbitral de Consum de 

Barcelona  
 Adhesió al Sistema Arbitral de Consum 

 
 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) 
 
Adreça RONDA SANT PAU, 43-45 baixos, 08015 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 010 / 93 4027827 
Correu electrònic 
/ Web 

mailto: omic@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/OMIC/ 
 

Atenció al públic Laborables de dilluns a divendres 
 
Continu.  
De 24 de setembre a 22 de juny: de 9 a 15h de dilluns a 
dijous, els divendres de 9 a 14 h.  
De 23 de juny fins al 23 de setembre de 9 a 13,30h, de 
dilluns a divendres. 
 
Cita prèvia: 
És opcional. A traves del nostre web es pot demanar cita 
prèvia i en aquest cas un informador de l’OMIC contactarà 
amb el ciutadà. 
 

Com arribar-hi Metro: L3 Poble Sec, Paral·lel, L2 Sant Antoni. 
 
Autobusos: H14, V11,D20,21,24,91. 
 
Estacions Bicing: 148,427,50. 
 

Descripció Amb el compromís d'atendre als ciutadans de Barcelona en 
aspectes de Consum, l'OMIC realitza les següents tasques: 
 
 Orientació i assessorament sobre temes de consum de 

manera presencial, telefònica i telemàtica. 
 Gestió de queixes, consultes i reclamacions dels 

consumidors residents a Barcelona o referents a 
establiments ubicats a Barcelona. 

 Conciliació entre les parts, mitjançant mediació, en cas 
de conflicte de consum. 

 Campanyes i accions formatives sobre consum a 
diversos col·lectius. 

 Recopilació, actualització i publicació de normativa en 
matèria de consum. 

https://www.google.com/maps/place/Ronda+de+Sant+Pau,+43,+08015+Barcelona,+Espanya/@41.37709,2.164967,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a25e1f4c6e4d:0xd0fda9ae3b654578!8m2!3d41.3770899!4d2.1649666?hl=ca-ES
mailto:%20omic@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/OMIC/
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 Campanyes informatives sobre drets i obligacions 
envers els consumidors. 

 Informació i fulls de reclamació als comerços i 
empreses de béns i serveis.  

 Atenció als autònoms i microempreses en relació als 
serveis bàsics (aigua, llum i gas), i serveis de tracte 
continuat. 

 Col·laboració amb associacions de consumidors i 
entitats de consum. 
 

Instal·lacions L'OMIC és accessible mitjançant canals presencials (Oficina 
d'atenció), telefònics i telemàtics (internet i correu 
electrònic). 
 

Informació 
complementària 

Valoració i ús de la ciutadana respecte a l'OMIC: 
 
 OMNIBUS-Mitjana del grau de coneixement de l’OMIC 

al 2015: 16,6%. 
 PRESENCIALS-Valoració global del servei al l’any 2015: 

8,4 /10. 
 CONSULTES rebudes l’any 2015: 21.668.  
 RECLAMACIONS tramitades l’ any 2015: 5.831.  

 
Modalitats de 
Servei 

 Atenció i informació a tots els ciutadans que 
contacten amb l’OMIC. 

 Gestió administrativa de les queixes 
,reclamacions i denuncies dels consumidors. 

 Cita prèvia amb l'OMIC 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS DE L’ARXIU MUNICIPAL DE BARCELONA 
 
 

ÍNDEX 
 
MISSIÓ  
 
DADES DE CONTACTE  
 
COMPROMISOS DE QUALITAT  
 
NORMATIVA GENERAL APLICABLE  
 
CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS  
 
SERVEIS  
 Consultes i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal de Barcelona  
 Activitats de difusió i formació de l'Arxiu Municipal de Barcelona  
 
ANNEXOS  
 Centres Prestadors  
 

La Carta de Serveis de l'Arxiu Municipal de Barcelona està adreçada als 
ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer 
aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat 
referent a l'oferta de serveis a la ciutadania. 
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La Carta de Serveis ajuda el ciutadà a conèixer els serveis que ofereix i realitza 
l'Arxiu Municipal de Barcelona, alhora que apropa l'Administració pública als 
ciutadans que en són usuaris: 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i de 
recollida i resposta a les queixes i els suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ 
 

L’Arxiu Municipal de Barcelona té com a missió garantir la gestió i la 
disponibilitat dels documents de l’Ajuntament de Barcelona, així com facilitar-ne 
l’accés per assegurar els drets de les persones, promoure la investigació i donar 
suport a l’Administració municipal, tot contribuint activament a la memòria, el 
coneixement, la comprensió i la governança de la ciutat per part de la ciutadania. 

 
DADES DE CONTACTE 
 
Adreça C. d’Avinyó, 7, 1a planta (Direcció del Sistema Municipal 

d’Arxius), 08002 Barcelona 
Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 402 76 06 
 

Adreça electrònica / 
web 

arxcap@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu; 
www.facebook.com/bcnarxiumunicipal 
 

Atenció al públic L'atenció al públic es duu a terme als centres d'arxiu, 
que són els centres prestadors dels serveis de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

Informació 
complementària 

L’Arxiu Municipal de Barcelona està format pels centres 
d’arxiu següents:  
 
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB)  
1. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació 

generada o rebuda per l’Administració municipal des 
de la creació del règim municipal barceloní fins al 
primer terç del segle XIX, i qualsevol altre fons 
documental d’interès per a la història de la ciutat. 

2. Ingressa, gestiona, custodia i difon col·leccions 
sonores, bibliogràfiques, cartogràfiques, 
hemerogràfiques i iconogràfiques d’interès per a la 
recerca i la història de Barcelona. 

3. L’AHCB garanteix el tractament, l’organització i la 
custòdia adient dels seus fons i col·leccions i en 
promou la consulta i difusió. 
 

Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
(AMCB) 
1. Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació 

generada o rebuda per l’Administració municipal a 
partir del primer terç del segle XIX. Ingressa els 
documents dels òrgans de l'Administració 
centralitzada i de la descentralitzada funcionalment 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Aviny%C3%B3,+7,+08002+Barcelona/@41.3815995,2.173826,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f86c1cc9c7:0xbecd04151ecfde86!8m2!3d41.3815995!4d2.1760147
mailto:arxcap@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu
http://www.facebook.com/bcnarxiumunicipal
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un cop transcorregut el període de custòdia als 
arxius centrals, i qualsevol altre fons documental 
institucional del mateix període que es consideri 
d'interès per a la història contemporània de la ciutat 
de Barcelona. 

2. L’AMCB garanteix el tractament, l’organització i la 
custòdia dels documents en la fase d’arxiu 
intermedi quan han de ser objecte de processos 
d’avaluació i tria. Així mateix, garanteix el 
tractament, l’organització i la custòdia dels 
documents en la fase d’arxiu històric quan se n’ha 
decidit la conservació permanent per la seva 
condició de patrimoni històric de la ciutat. 
 

L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona (AFB) 
1. Ingressa, gestiona, custodia i difon els fons 

fotogràfics de l’Administració municipal, i els fons i 
col·leccions fotogràfics d’altra procedència d’interès 
per a la història de la ciutat. 

2. L’AFB actua com a centre de referència de 
l’Administració municipal en relació amb el 
tractament de les imatges que s’hagi de dur a 
terme. 

3. L’AFB tracta i organitza els seus fons i col·leccions i 
en promou la consulta i difusió. 
 

Arxius municipals de districte (AMD) 
1. Els arxius municipals de districte ingressen, 

gestionen, custodien i difonen els documents 
generats per l'Administració municipal dels 
districtes o qualsevol òrgan municipal d’àmbit 
territorial de districte, els derivats de les 
transferències de competències a favor dels 
districtes, els fons històrics dels antics municipis 
del Pla de Barcelona i qualsevol fons que es 
consideri d’interès per a la història del territori. 

2. Els arxius municipals de districte assumeixen, 
respecte als òrgans del Districte, les funcions 
d’arxiu central i històric. Excepcionalment, quan la 
naturalesa dels documents, la seva tipologia 
específica o el seu estat de conservació ho 
requereixin, es traslladaran als centres del Sistema 
Municipal d’Arxius que es considerin més adients. 

3. El arxius municipals de districte impulsen i 
coordinen l’aplicació del sistema de gestió 
documental a l'administració del Districte. 

4. Els arxius municipals de districte implanten el 
sistema de gestió documental a l'administració del 
seu àmbit funcional. 
 

Els arxius centrals (AC) 
1. Els arxius centrals ingressen, gestionen, custodien i 

fan accessible la documentació semiactiva 
procedent de les oficines a les quals donen servei.  

2. Les àrees o els sectors centrals de l’Administració 
municipal, els organismes autònoms, empreses i 
altres ens municipals amb personalitat jurídica 
pròpia disposaran d’un arxiu central on es 
transferirà la documentació semiactiva procedent de 
les seves oficines, d’acord amb els terminis 
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establerts en el Calendari de conservació. Llevat 
d’instrucció expressa en sentit contrari, la 
documentació romandrà a l’arxiu central fins al 
quinzè any d’haver estat generada o rebuda per la 
unitat administrativa corresponent. 

3. Els arxius centrals implanten el sistema de gestió 
documental a l'administració del seu àmbit 
funcional. 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
Consulta:  
 Atendre les consultes presencials en un termini màxim de 20 minuts des de 

la formalització de la petició a la sala de consulta en el 95% dels casos. 
 Respondre a les sol·licituds de consultes no presencials o diferides en un 

termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des del moment en què es rep la 
sol·licitud en el 98% dels casos. 

 Disponibilitat del 98% dels sistemes web de l’Ajuntament de Barcelona per 
a la consulta del catàleg en línia.  
 

Reproducció: 
 Lliurar les reproduccions en suport paper el mateix dia que se sol·liciten 

quan les peticions siguin de menys de 10 còpies, i en un termini màxim de 
3 dies hàbils quan el nombre de còpies sigui superior a 10 còpies o quan es 
tracti de reproduccions de plànols urbanístics o documents ja digitalitzats 
en el 95% dels casos. El termini de lliurament de les reproduccions s’entén 
a partir del moment en què es formalitza la comanda.  

 Lliurar les reproduccions en suport digital de documents ja digitalitzats en 
un termini màxim de 3 dies hàbils, i les reproduccions en suport digital de 
documents originals que prèviament s’han de digitalitzar en un termini 
màxim de 15 dies hàbils en el 90% dels casos. El termini de lliurament de 
les reproduccions s’entén a partir del moment en què es formalitza la 
comanda. 
 

 Visites, activitats pedagògiques, conferències, cursos, exposicions, 
etc. 
 

 Acusar recepció de les sol·licituds de visites en un termini màxim de 5 dies 
hàbils a comptar des del moment en què es reben aquestes sol·licituds, i 
donar resposta a aquestes peticions en un termini màxim de 15 dies hàbils 
a comptar des del moment en què es reben amb un 95% de cobertura. 
 

 Cessió temporal de documents per a exposicions:  
 Acusar recepció de la petició de cessió temporal de documents originals per 

a exposicions en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del 
moment en què es rep aquesta petició.  

 Respondre a les sol·licituds en un termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des del moment en què es rep la petició.  

 Resoldre-les en un termini màxim de 3 mesos quan les sol·licituds 
provinguin de dins del municipi de Barcelona i/o siguin inferiors a 20 
documents, i en un termini màxim de 4 mesos quan provinguin de fora de 
Barcelona i/o siguin superiors a 20 documents.  

 95% de cobertura en tots els casos. 
 

Indicadors i objectius generals: 
 
 Nombre de sol·licituds de consulta presencial i no presencial: 58.486 (2015) 
 Nombre d’usuaris presencials: 21.025 (2015) 
 Nombre de documents consultats: 257.492 (2015)  
 Nombre d’usuaris no presencials: 30.688 (2015)  
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 Nombre de visites al catàleg en línia de l’AMB: 21.218 (de maig a desembre 
del 2015) 

 Nombre de visitants al catàleg en línia de l’AMB: 11.892 (de maig a 
desembre del 2015) 

 Nombre de pàgines vistes del catàleg en línia de l’AMB: 354.685 (de maig a 
desembre del 2015) 

 Nombre de documents reproduïts en suport paper: 96.099 (2015) 
 Nombre de documents reproduïts en suport digital: 50.153 (2015) 
 Nombre de visites comentades realitzades: 109 (2015) 
 Nombre de participants a les visites comentades: 5.591 (2015) 
 Nombre de tallers i activitats pedagògiques: 57 (2015) 
 Nombre de participants als tallers i activitats pedagògiques: 1.703 (2015) 
 Nombre de documents originals cedits per a exposicions: 412 (2015) 
 Nombre de cursos, congressos i jornades realitzats: 10 (2015) 
 Nombre d’exposicions presencials organitzades: 14 (2015) 
 Nombre de visitants a les exposicions: 63.729 (2015) 
 Nombre de participants a cursos, congressos i jornades: 403 (2015) 

 
Compensacions establertes per incompliments: 

 
Quan els usuaris i usuàries considerin que qualsevol dels centres prestadors ha 

incomplert algun dels compromisos assumits, podrà adreçar una reclamació per 
escrit a la Direcció del Sistema Municipal d’Arxius, responsable funcional de la 
Carta, especificant el compromís que es considera que s’ha incomplert, així com 
els fets o les circumstàncies que s’han produït. 

Es comunicarà per escrit al ciutadà les causes de l’incompliment i les mesures 
que s’adoptaran per intentar resoldre la deficiència. 

 
 

NORMATIVA GENERAL APLICABLE 
 

Normativa bàsica 
 
 Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de 

juliol, d'arxius i documents 
 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 

pública i bon govern  
 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno 
 Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 

públics  
 
Normativa municipal  

 
 Reglament del Sistema Municipal d’Arxius. Text aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal de Barcelona el 29 d’octubre de 2010  
 Reglament d’accés a la documentació municipal. Text aprovat pel Plenari 

del Consell Municipal de Barcelona el 25 de juliol de 2014  
 Instrucció de política de gestió documental de l’Ajuntament de Barcelona 

(Alcaldia, 3 de novembre de 2015) 
 Instrucció relativa al dret d’accés a la informació pública i bon govern 

(Comissió de govern, 19 de novembre de 2015) 
 

CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Per participar en la millora dels serveis de l’Arxiu es poden 
formular propostes que es poden fer arribar a l’Arxiu a través 
dels canals de participació que l’Ajuntament de Barcelona posa 
a disposició de la ciutadania: 
 

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/07/02/pdfs/A02921-02937.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/07/02/pdfs/A02921-02937.pdf
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 Telemàtic: web de l’Arxiu Municipal de Barcelona: 
www.bcn.cat/arxiu. 

 Telefònic: 010, telèfon d’atenció ciutadana. 
 Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana. 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Es poden formular reclamacions, queixes i suggeriments a 
través dels canals de participació que l’Ajuntament de 
Barcelona posa a disposició de la ciutadania:  
 
 Telemàtic: web de l’Arxiu Municipal de Barcelona: 

www.bcn.cat/arxiu. 
 Telefònic: 010, telèfon d’atenció ciutadana. 
 Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana. 

 
Temps de 
resposta 

Al més aviat possible, en un termini màxim de 20 dies hàbils 
des del moment en què es reben les peticions. 
 

 
SERVEIS 
 
Consultes i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
 Consulta de documents: Orientació i atenció especialitzada als usuaris en 

les consultes dels fons i la recerca d’informació: consultes presencials, no 
presencials (correu electrònic, correu postal i telèfon) i en línia de 
documentació, catàlegs i recursos electrònics. 

 Reproducció de documents: Obtenció de còpies en paper i digitals de la 
documentació seguint els procediments i aplicant les tarifes aprovades.  
 

Activitats d'orientació, formació i difusió de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
 Visites comentades i tallers per a grups organitzats: Realització de 

visites guiades i tallers pedagògics amb l’objectiu de donar a conèixer els 
fons documentals, les funcions i els serveis dels centres d’arxiu.  

 Cessió temporal de documents per a exposicions: Cessió temporal de 
documents per a exposicions a institucions i entitats amb finalitats de 
divulgació d’acord amb els procediments i protocols establerts. 

 Activitats de formació i de difusió: Realització d’activitats per donar a 
conèixer el patrimoni documental i la història de Barcelona en diversos 
formats: exposicions, conferències, cursos, jornades, publicacions i altres. 

 
 Consultes i reproducció de documents de l'Arxiu Municipal de 

Barcelona. 
 Activitats de difusió i formació de l'Arxiu Municipal de Barcelona. 

 
CONSULTES I REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS DE L'ARXIU MUNICIPAL DE 
BARCELONA 
 
Descripció Aquest servei permet la consulta i reproducció dels fons 

documentals de l’Administració municipal generats i rebuts 
des de la creació del règim municipal barceloní, a mitjan 
segle XIII, fins a l’actualitat i, també, dels documents de 
caràcter privat i institucional que per les seves 
característiques tenen rellevància per a la història de 
Barcelona. 
També facilita la consulta de les col·leccions fotogràfiques, 
sonores, bibliogràfiques, cartogràfiques i iconogràfiques. 
 

Utilitat L’Arxiu Municipal de Barcelona facilita la consulta de la 
informació que contenen els documents públics i privats 
que formen part del patrimoni documental de l’Ajuntament 

http://www.bcn.cat/arxiu
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.bcn.cat/arxiu
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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de Barcelona, així com dels recursos d’informació, d’acord 
amb la legislació vigent, per, entre d'altres:  
 
 
 Defensar els drets i interessos de la ciutadania. 
 Facilitar els tràmits amb d’altres administracions.  
 Promoure la investigació i la recerca.  
 Promoure la cultura i l’educació.  

 
També garanteix la consulta en línia i la descàrrega de 
documents custodiats als centres d’arxiu. 
 

Garantia L’Arxiu Municipal de Barcelona garanteix el compliment de 
les exigències legals en matèria de gestió documental, 
tractament arxivístic, custòdia, confidencialitat i difusió de 
la documentació. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

Normativa municipal:  
 Preus públics de l’Ajuntament de Barcelona. BOPB, 14 

de desembre de 2015 
 Annex 5. Drets d'explotació de documentació sense 

caràcter administratiu de l'Arxiu Municipal  
 Ordenances fiscals de l’Ajuntament de Barcelona: 

o Taxes per serveis generals 3.1 BOPB, 31 de 
desembre de 2015 

o Taxes i preus de serveis culturals 2016 
 

Normatives internes de consulta i reproducció de 
documents: 
 Normativa interna de consulta i reproducció de 

documents de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Normativa interna de consulta i reproducció de 

documents de l'Arxiu Municipal Contemporani de 
Barcelona  

 Normativa interna de consulta i reproducció de 
documents dels arxius municipals de districte 

Drets i deures 
dels usuaris 

Els usuaris i usuàries tenen dret a:  
 Accedir lliurement i gratuïtament a les sales de 

consulta en les condicions i els horaris establerts per la 
normativa dels centres i havent sol·licitat prèviament 
cita quan s'indiqui. 

 Rebre la informació bàsica necessària per utilitzar els 
serveis que s’ofereixen. 

 Consultar els documents i reproduir-los, segons la 
normativa vigent. 

 Disposar de les condicions de seguretat, higiene i 
comoditat necessàries per consultar els documents. 

 Utilitzar els recursos que els centres d’arxiu posin a la 
seva disposició. 

 Formular queixes i suggeriments en relació amb els 
serveis i el funcionament del centre d’arxiu, i obtenir-
ne una resposta en els terminis establerts. 
 

Els usuaris i usuàries es comprometen a:  
 Tenir cura i respectar els documents, mantenir la seva 

integritat i l’ordre intern.  
 Respectar els procediments d’atenció a l’usuari i 

usuària establerts pels centres d’arxiu. 
 Fer un ús correcte de les instal·lacions, els 

equipaments i els documents d’acord amb la normativa 
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interna dels centres d’arxiu. 
 Tractar amb respecte el personal dels centres. 
 Complir la legislació en matèria de protecció de dades i 

propietat intel·lectual.  
 Citar les referències dels documents seguint les 

indicacions del personal dels centres d'arxiu.  
 Comunicar, al més aviat possible, qualsevol incidència 

que es detecti. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Consulta de documents d'accés lliure, amb cita 
prèvia 
1. El sol·licitant farà la petició de consulta per escrit a 

través dels canals indicats on s’identificarà amb el DNI 
o altre document d’identificació i aportarà una adreça 
i/o telèfon a efectes de notificació. 

2. El centre d’arxiu farà la recerca, localitzarà la 
documentació i comunicarà al sol·licitant el dia i l'hora 
de la consulta. Quan el centre d’arxiu disposi d’agenda 
electrònica, el mateix sol·licitant triarà dia i hora de 
consulta i rebrà una confirmació immediata de la cita. 

3. Si la informació no és suficient per localitzar la 
documentació sol·licitada, es demanarà al sol·licitant 
que, si és possible, aporti més informació.  

4. Si la documentació es troba en un altre centre arxiu, 
es derivarà la consulta i s’avisarà el sol·licitant. 

5. Per accedir a l’edifici del centre d’arxiu, el sol·licitant 
s’identificarà i signarà el registre d’entrada.  

6. A la sala de consulta, emplenarà el formulari o la 
butlleta de consulta, on identificarà el document a 
consultar i les seves dades personals.  

7. El centre d’arxiu farà la recerca, localitzarà la 
documentació sol·licitada i en facilitarà la consulta. 
 

Consulta de documents d'accés lliure, sense cita 
prèvia 
1. El sol·licitant s’adreçarà directament al centre d’arxiu 

dins l’horari establert per a la consulta. 
2. El sol·licitant s’identificarà i signarà el registre 

d’entrada quan accedeixi a l’edifici del centre d’arxiu.  
3. A la sala de consulta, emplenarà el formulari o la 

butlleta de consulta, on identificarà el document a 
consultar i les seves dades personals.  

4. Si la informació no és suficient per localitzar la 
documentació sol·licitada, es demanarà al sol·licitant 
que, si és possible, aporti més informació.  

5. Si la documentació es troba en un altre centre arxiu es 
derivarà la consulta i s’informarà el sol·licitant del 
tràmit a seguir. 

6. El centre d’arxiu farà la recerca, localitzarà la 
documentació sol·licitada i en facilitarà la consulta. 
 

Consulta de documents d’accés restringit  
1. El sol·licitant farà arribar la sol·licitud per escrit a 

través del registre general de l’Ajuntament —telemàtic 
o presencial— o directament al centre d’arxiu.  

2. L’Ajuntament o el centre d’arxiu confirmarà per correu 
electrònic la recepció de la sol·licitud, amb indicació del 
número d’expedient i del termini de què disposa per 
resoldre-la (el termini per respondre no ha de ser 
superior a un mes). 
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3. Si la informació no és suficient per localitzar la 
documentació sol·licitada, es demanarà al sol·licitant 
que, si és possible, aporti més informació.  

4. Si la consulta de la informació demanada pot 
perjudicar els drets o interessos de terceres persones, 
l’Ajuntament els ho notificarà i aquests disposaran d’un 
termini de 10 dies per presentar al·legacions. També 
es notificarà als sol·licitants l’existència de tercers 
afectats. 

5. Si es denega l’accés, total o parcialment, es notificarà 
de forma motivada la decisió i s’indicaran els recursos 
que es poden presentar. En cas de denegació parcial, 
en el termini d’un mes es facilitarà la consulta a aquells 
documents que s’hagi resolt que es poden consultar.  

6. Si s'autoritza l’accés, l'Ajuntament ho notificarà a 
l’interessat i, en el termini d’un mes, es facilitarà la 
consulta. 
 

Reproducció de documents  
1. El sol·licitant consultarà els documents i decidirà quins 

documents vol reproduir. 
2. Farà la sol·licitud a través del formulari de sol·licitud de 

reproducció de documents indicant amb precisió els 
documents, pàgines, registres, etc., que vol reproduir.  

3. El centre d’arxiu indicarà al sol·licitant, si escau, els 
motius legals o de conservació dels documents que 
n’impedeixen la reproducció total o parcial. 

4. El sol·licitant podrà fer la reproducció amb mitjans 
propis, prèvia sol·licitud al personal de sala i sempre 
que es compleixin les condicions indicades en l’article 
21 de la Normativa d’accés i reproducció de 
documents, i es tancarà el procediment. 

5. Si sol·licita la reproducció haurà d’acceptar el 
pressupost presentat pel centre d’arxiu i abonar 
l’import abans de la realització de la comanda. 

6. El centre d’arxiu indicarà al sol·licitant la data de 
lliurament de les reproduccions. 

7. El centre d’arxiu avisarà el sol·licitant de la 
disponibilitat de les reproduccions quan els treballs de 
reproducció necessitin més temps de l'indicat 
inicialment. 

8. Les comandes caduquen passats tres mesos de la data 
de sol·licitud. 
 

Informació 
complementària 

La consulta presencial i la no presencial inclou 
l’assessorament i l’orientació personalitzada i 
especialitzada del personal tècnic dels centres prestadors 
sobre els fons documentals, bibliogràfics i hemerogràfics 
que custodia i els serveis que s’ofereixen. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Atendre les consultes presencials en un termini màxim 
de 20 minuts des de la formalització de la petició a la 
sala de consulta en el 95% dels casos. 

 Respondre a les sol·licituds de consultes no presencials 
en un termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des 
del moment en què es rep la sol·licitud en el 98% dels 
casos. 

 Disponibilitat del 98% dels sistemes web de 
l’Ajuntament de Barcelona per a la consulta del catàleg 
en línia.  



NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 195 
 

 Lliurar les reproduccions en suport paper el mateix dia 
que se sol·liciten quan les peticions siguin de menys de 
10 còpies, i en un termini màxim de 3 dies hàbils quan 
el nombre de còpies sigui superior a 10 còpies o quan 
es tracti de reproduccions de plànols urbanístics o 
documents ja digitalitzats en el 95% dels casos. El 
termini de lliurament de les reproduccions s’entén a 
partir del moment en què es formalitza la comanda.  

 Lliurar les reproduccions en suport digital de 
documents ja digitalitzats en un termini màxim de 3 
dies hàbils, i les reproduccions en suport digital de 
documents originals que prèviament s’han de 
digitalitzar en un termini màxim de 15 dies hàbils en el 
90% dels casos. El termini de lliurament de les 
reproduccions s’entén a partir del moment en què es 
formalitza la comanda. 

 
 
MODALITAT 1: Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
Descripció Consulta pública i gratuïta dels documents i dels recursos 

d’informació dels centres d'arxiu llevat d'aquells documents 
d’accés restringit, total o parcialment, ja sigui per respecte a la 
propietat intel·lectual, al mal estat de la documentació, o per 
necessitat de salvaguardar interessos públics o de garantir el 
dret de terceres persones. 
 

Ofereix Atenció. Informació/dades. Accés a documents en 
qualsevol format i suport com ara documents textuals, 
fotografies, gràfics, plànols, llibres, revistes, etc. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros. La consulta de documents és gratuïta, sense perjudici 
que s'apliquin les taxes i els preus públics corresponents quan 
se sol·liciti la reproducció de documents. 
 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Es recomana facilitar tota la informació possible en el moment 
de formalitzar la sol·licitud de consulta per gestionar millor la 
cerca d'informació. 
 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/ 

 Telemàtic: a la pàgina web del centre d'arxiu prestador 
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http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/; 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca; 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/ 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del centre d'arxiu 
prestador 

 Telemàtic: al portal de tràmits 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ 

 Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana 
 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu prestador 

 
Canals de 
gestió 

 Telefònic: al número de telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 
 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 

Objectiu de 
gestió 

 Atendre les consultes presencials en un termini màxim de 
20 minuts des de la formalització de la petició a la sala de 
consulta en el 95% dels casos 

 
MODALITAT 2: Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
Descripció Atenció a les consultes no presencials (telemàtiques, per 

correu postal o telefòniques) sobre informació i assessorament 
especialitzat als usuaris i usuàries, en relació amb la 
documentació, els recursos d’informació, els serveis i les 
activitats que s’ofereixen als centres d’arxiu. 
 

Ofereix Atenció. Informació/dades. Documentació i informació 
sobre els fons i els serveis de l'Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Aquest servei inclou les consultes tècniques sobre 
assentament dels llibres de Registre civil, Padró d’habitants, 
Cementiri, a sol·licitud del ciutadà o qualsevol administració 
pública. 
 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/ 

 Telemàtic: a la pàgina web del centre d'arxiu prestador 
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http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/; 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca; 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/ 
 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del centre d'arxiu 
prestador 

 Telemàtic: al portal de tràmits 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/ 

 Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana 
 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu prestador 

 
Canals de 
gestió 

 Telefònic: al número de telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant 
 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant 
 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant 

 
Objectiu de 
gestió 

 Respondre a les sol·licituds de consultes no presencials en 
un termini màxim de 20 dies hàbils a comptar des del 
moment en què es rep la sol·licitud en el 95% dels casos. 
 

 
MODALITAT 3: Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
Descripció Accés telemàtic, lliure i gratuït als documents digitalitzats i/o a 

les metadades descriptives a través del Catàleg en línia de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona.  
El catàleg permet consultar, a través de la cerca simple o 
avançada, més de 300.000 descripcions de documents 
custodiats a l'Arxiu Municipal de Barcelona i descarregar-ne la 
imatge de més de 42.000. 
 

Ofereix Documents. Informació/dades. Dades i documents 
digitalitzats: documents textuals, fotografies, gràfics, plànols, 
etc. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Tots els documents són de lliure accés, però per garantir els 
drets de propietat intel·lectual i d’explotació de les imatges, les 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/
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sol·licituds de còpies per a usos comercials s’han d’adreçar a 
l’arxiu on es conserven els documents originals.  
A través de la pàgina web de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona també es poden consultar altres catàlegs en línia. 
 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: al catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w151.bcn.cat/opac/index 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 

Objectiu de 
gestió 

 Disponibilitat del 98% dels sistemes web de l’Ajuntament 
de Barcelona 
 

 
MODALITAT 4: Reproducció de documents de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona 
 
Descripció S’ofereixen reproduccions de documents originals i recursos 

d’informació en diferents formats i suports a petició de l’usuari 
o usuària i seguint els procediments establers i aplicant les 
taxes i els preus públics.  
També es faciliten còpies compulsades dels documents 
custodiats als centres per acreditar-ne el contingut. 
 

Ofereix Document. Reproduccions de documents textuals, fotografies, 
gràfics, plànols, etc. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes i preus públics. Vegeu: 
 Preus públics de l’Ajuntament de Barcelona. BOPB, 14 de 

desembre de 2015 
 Annex 5. Drets d'explotació de documentació sense 

caràcter administratiu de l'Arxiu Municipal  
 Ordenances fiscals Ajuntament de Barcelona: 

o Taxes per serveis generals 3.1 BOPB, 31 de 
desembre de 2015 

o Taxes i preus de serveis culturals 2016 
En efectiu o per transferència bancària 
 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Podran ser causa de denegació o limitació de reproducció:  
1. L’existència de drets de propietat intel·lectual de 

tercers. No obstant això, es podrà obtenir la còpia si la 
sol·licitud està justificada per finalitats de recerca. 
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2. La protecció d’altres drets prevista en l’ordenament. 
3. L’estat dels documents i la necessitat de garantir-ne la 

preservació. 
L’usuari podrà fer la reproducció amb mitjans propis prèvia 
autorització del personal de sala, sempre que no existeixin 
motius legals o de conservació dels documents que ho 
impedeixin i es compleixin les condicions indicades en l’article 
21 de la Normativa d’accés i reproducció de documents. 
L’usuari haurà de tenir en compte les condicions d’ús de les 
reproduccions, fer constar les referències dels documents i 
respectar la propietat intel·lectual de tercers. 
Es regularà per conveni o contracte específic les reproduccions 
de gran volum de documentació. 
 

Canals de 
petició 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 

Canals de 
gestió 

 Telefònic: al número de telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant 

 
Objectiu de 
gestió 

 Lliurar les reproduccions en suport paper el mateix dia que 
se sol·liciten quan les peticions siguin de menys de 10 
còpies, i en un termini màxim de 3 dies hàbils quan el 
nombre de còpies sigui superior a 10 còpies o quan es 
tracti de reproduccions de plànols urbanístics o documents 
ja digitalitzats en el 95% dels casos. El termini de 
lliurament de les reproduccions s’entén a partir del moment 
en què es formalitza la comanda.  

 Lliurar les reproduccions en suport digital de documents ja 
digitalitzats en un termini màxim de 3 dies hàbils, i les 
reproduccions en suport digital de documents originals que 
prèviament s’han de digitalitzar en un termini màxim de 15 
dies hàbils en el 90% dels casos. El termini de lliurament 
de les reproduccions s’entén a partir del moment en què es 
formalitza la comanda. 
 

 
Activitats de difusió i formació de l'Arxiu Municipal de Barcelona 
 
Descripció Realització d’activitats per donar a conèixer el patrimoni 

documental i la història de Barcelona en diversos formats: 
visites guiades, tallers, exposicions, conferències, cursos, 
jornades, publicacions i altres. 
 

Utilitat El patrimoni documental conservat a l’Arxiu Municipal 
constitueix una herència fonamental de la memòria històrica de 
Barcelona i els seus barris. Les activitats que es proposen 
serveixen per donar a conèixer, tant a la ciutadania en general 
com al públic més especialitzat, la riquesa i diversitat dels 
documents que s’hi custodien.  
 

Garantia L’Arxiu Municipal de Barcelona garanteix el compliment de les 
exigències legals en matèria de gestió documental, tractament 
arxivístic, custòdia, confidencialitat i difusió de la 
documentació. 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Els usuaris i usuàries tenen dret a:  
 Rebre la informació necessària sobre les activitats 
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programades. 
 Ser informats sobre les condicions per realitzar les 

activitats de manera clara i visible. 
 Disposar de les condicions de seguretat, higiene i 

comoditat necessàries.  
 Formular queixes i suggeriments en relació amb els 

serveis i el funcionament del centre d’arxiu, i obtenir-
ne una resposta en els terminis establerts. 
 

Els usuaris i usuàries es comprometen a:  
 Respectar els procediments establerts pels centres 

d’arxiu. 
 Fer un ús correcte de les instal·lacions, els 

equipaments i els documents d’acord amb la normativa 
interna dels arxius. 

 Tractar amb respecte el personal dels centres. 
 Citar les referències dels documents seguint les 

indicacions del personal dels centres d'arxiu.  
 Comunicar, al més aviat possible, qualsevol incidència 

que es detecti. 
 

Procediments 
de gestió del 
servei 

Visites comentades, activitats pedagògiques, 
conferències, cursos i jornades als arxius municipals de 
Barcelona 

1. Es trametrà la sol·licitud a través dels canals establerts 
pel centre d’arxiu que organitzi l’activitat.  

2. L'arxiu comprovarà que la sol·licitud és pertinent i 
contactarà amb la persona de contacte que consti al 
formulari per concretar el dia i l’hora de l’activitat o 
confirmar la inscripció. 

Cessió temporal de documents originals per a 
exposicions a l’Arxiu Municipal de Barcelona 

1. Es trametrà la sol·licitud de cessió temporal de 
documents originals per a exposicions a l’arxiu on es 
conserva la documentació, signada pel responsable de 
la institució. 

2. L’arxiu comprovarà l’estat de conservació dels 
documents sol·licitats i les condicions tècniques de 
l’exposició, i informarà sobre la conveniència o no de la 
cessió temporal.  

3. Si la valoració es positiva, l’arxiu iniciarà el tràmit per a 
la publicació d’un decret d’Alcaldia. 

4. Es comunicarà al sol·licitant la resolució i es prepararà 
la documentació per la seva sortida de l’arxiu. 
 

Objectius de 
gestió del 
servei  

 Acusar recepció de les sol·licituds de visites en un termini 
màxim de 5 dies hàbils a comptar des del moment en què 
es reben aquestes sol·licituds.  

 Donar resposta a les sol·licituds de visites en un termini 
màxim de 15 dies hàbils a comptar des del moment en què 
es reben amb un 95% de cobertura. 

 Acusar recepció de la petició de cessió temporal de 
documents originals per a exposicions en un termini màxim 
de 5 dies hàbils a comptar des que es rep aquesta petició.  

 Respondre a les sol·licituds de cessió temporal de 
documents en un termini màxim de 15 dies hàbils a 
comptar des que es reben aquestes sol·licituds. 

 Resoldre les sol·licituds de cessió temporal de documents 
en un termini màxim de 3 mesos quan les sol·licituds 
provinguin de dins del municipi de Barcelona i suposin 20 o 
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menys documents.  
 Resoldre les sol·licituds de cessió temporal de documents 

en un termini màxim de 4 mesos quan provinguin de fora 
de Barcelona o siguin superiors a 20 documents. 

 
MODALITAT 1: Visites comentades als Arxius Municipals de Barcelona 
 
Descripció Realització de visites guiades adreçades a grups organitzats 

per presentar i mostrar els fons documentals, les funcions i els 
serveis dels centres d’arxiu i les exposicions temporals. 
 

Ofereix Informació/dades. Coneixement. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementàri
a 

Habitualment els grups estaran formats per entre 6 i 20 
persones. 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/ 

 Telemàtic: a la pàgina web del centre d'arxiu prestador 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/; 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca; 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/ 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del centre d'arxiu 
prestador 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu prestador 

 
Canals de 
gestió 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant  
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 

Objectiu de 
gestió 

 Acusar recepció de les sol·licituds de visites en un termini 
màxim de 5 dies hàbils a comptar des del moment en què 
es reben aquestes sol·licituds.  

 Donar resposta a aquestes peticions en un termini màxim 
de 15 dies hàbils a comptar des del moment en què es 
reben amb un 95% de cobertura. 
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MODALITAT 2: Cessió temporal de documents de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona per a exposicions 
 
Descripció Cessió temporal de documents originals per a exposicions 

organitzades per altres institucions per donar a conèixer la 
riquesa i diversitat dels fons i les col·leccions documentals 
custodiats als centres d'arxiu, d'acord amb la normativa i els 
criteris que garanteixin la conservació del patrimoni 
documental.  
 

Ofereix Document. Documents originals textuals, fotogràfics, 
gràfics, cartogràfics, etc.  
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Intermedi - Arxiu Municipal Contemporani de 

Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
 Arxiu Central del Patronat Municipal de l’Habitatge 

de Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Les sol·licituds s’hauran d’enviar al centre d’arxiu on es 
conserva la documentació:  
 Amb un termini mínim de 3 mesos d’antelació respecte a 

la data d'inauguració de l'exposició si es realitza dins del 
municipi de Barcelona i el nombre de documents 
sol·licitats és inferior o igual a 20.  

 Amb un termini mínim de 5 mesos d’antelació respecte a 
la data d'inauguració de l'exposició quan es faci fora de 
Barcelona o el nombre de documents sigui superior a 20. 

La institució sol·licitant ha de garantir les condicions de 
seguretat i conservació dels espais i els documents prestats.  
La restauració i digitalització, així com el transport, aniran a 
càrrec de la institució que sol·liciti la cessió temporal. 
 

Canals de petició  Telemàtic: al registre electrònic de l’Ajuntament de 
Barcelona  

 Presencial: a les oficines d’atenció ciutadana 
 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu prestador 

 
Canals de gestió  Telemàtic: a l’adreça electrònica de la institució 

sol·licitant 
 Telefònic: al telèfon de la institució sol·licitant 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: a l’espai indicat per la institució sol·licitant 
 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Objectiu de 
gestió 

 Acusar recepció de la petició de cessió temporal de 
documents originals per a exposicions en un termini màxim 
de 5 dies hàbils a comptar des que es rep aquesta petició, 
en un 95% dels casos.  

 Respondre a la petició de cessió temporal de documents 
originals en un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar 
des que es rep la petició, en un 95% dels casos.  

 Resoldre les sol·licituds de cessió temporal de documents 
originals en un termini màxim de 3 mesos, en un 95% dels 
casos, quan les sol·licituds provinguin de dins del municipi 
de Barcelona i suposin 20 o menys documents.  

 Resoldre les sol·licituds de cessió temporal de documents 
originals en un termini màxim de 4 mesos, en un 95% dels 
casos, quan provinguin de fora de Barcelona o siguin 
superiors a 20 documents. 
 

 
MODALITAT 3: Tallers i activitats pedagògiques als Arxius Municipals de 
Barcelona 
 
Descripció Realització d’activitats i tallers pedagògics adreçats al 

professorat i l’alumnat dels centres educatius de tots els nivells 
educatius per apropar-los al patrimoni documental i al 
descobriment de la història de Barcelona i els seus barris a 
través dels documents de l’Arxiu Municipal de Barcelona, així 
com donar-los a conèixer les funcions d'un arxiu i les seves 
instal·lacions. 
 

Ofereix Informació/dades. Coneixement. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
 Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de les Corts 
 Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
 Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 
 Arxiu Municipal del Districte d'Horta-Guinardó 
 Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 

 
Canals de 
petició 

 Telemàtic: a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/ 

 Telemàtic: a la pàgina web del centre d'arxiu prestador 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del centre d'arxiu 
prestador 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu  
 Telemàtic: Programa d’Activitats Escolars (PAE), 

http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?met
hod=cargar 

 Telefònic: al telèfon del centre d'arxiu prestador 
 

Canals de 
gestió 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant  
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant  

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca
http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar
http://w13.bcn.cat/APPS/wprpae/general/homeInit.do?method=cargar
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Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 

Objectiu de 
gestió 

 Acusar recepció de les sol·licituds per organitzar l’activitat 
pedagògica en un termini màxim de 5 dies hàbils a 
comptar des del moment en què es reben aquestes 
sol·licituds.  

 Donar resposta a aquestes peticions en un termini màxim 
de 15 dies hàbils a comptar des del moment en què es 
reben en un 95% dels casos. 
 

 
 
MODALITAT 4: Conferències, cursos, jornades i exposicions a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona 
 
Descripció Per apropar els fons documentals conservats i divulgar la 

història de la ciutat a la ciutadania, s’impulsen activitats com 
ara conferències, cursos i jornades, així com exposicions sobre 
la història de Barcelona i els seus documents. 
 

Ofereix Informació/dades. Coneixement. 
 

Cost i forma de 
pagament 

En funció de l’activitat. 
S'indicarà per a cada activitat. 
 

Centres 
prestadors 

 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona 
 Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 
 Arxiu Fotogràfic de Barcelona 
 Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
 Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 

 
Informació 
complementària 

Les exposicions no necessiten cap sol·licitud prèvia, són d’accés 
lliure dins de l’horari establert pels centres d’arxiu. 
 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: a la pàgina web de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/ 

 Telemàtic: a la pàgina web del centre d'arxiu prestador 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/; 
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca; 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/ 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del centre d'arxiu 
prestador 

 Presencial: al centre d'arxiu prestador 
 Correu postal: a l’adreça del centre d'arxiu prestador 
 Telefònic: al telèfon del centre d'arxiu prestador 

 
Canals de 
gestió 

 Telemàtic: a l’adreça electrònica del sol·licitant  
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant  

Canals de 
recepció  Presencial: al centre d’arxiu 

Objectiu de 
gestió 

 Acusar recepció de les sol·licituds d'assistència a l’activitat 
en un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del 
moment en què es reben aquestes sol·licituds, en un 95% 
dels casos. 

 Donar resposta a les sol·licituds d'assistència a l’activitat en 
un termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des del 
moment en què es reben, en un 95% dels casos. 
 

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuMunicipal/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuHistoric/
http://arxiufotografic.bcn.cat/ca
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani/
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ANNEXOS 
 
CENTRES PRESTADORS 
 
Data d’actualització: 28/09/2016 
 
ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
Adreça C. de Santa Llúcia, 1, 08002 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 22 55 
Adreça electrònica 
/ Web 

arxiuhistoric@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/historic 
 

Atenció al públic Sala de consulta general: de dilluns a dissabte (tancat els 
dissabtes del 24 de juny al 24 de setembre).  
Sala de consulta de gràfics: dimarts, dimecres i dijous. 
Sala de consulta de fons orals: de dilluns a divendres. 
Sala de consulta general: de 9 a 20.45 h i dissabtes de 9 a 
13 h (excepte els mesos de juliol i agost que s’ofereix la 
consulta de dilluns a divendres de 9 a 19.30 h). 
Sala de consulta de gràfics: de 9 a 13.30 h. 
Sala de consulta de fons orals: de 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia: Només per a la consulta de fons orals. 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Catalunya, L3 Liceu, L4 Jaume I. 
Autobús: 24, 41, 42, 45, 55, 59, 91, 120, V15, V17, H16. 
Ferrocarril: L6, L7, S1, S2, S5, S55 Pl. Catalunya. 
Renfe: R1, R3, R4 Pl. Catalunya. 
 

Descripció  Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació 
generada o rebuda per l’Administració municipal des de 
la creació del règim municipal barceloní fins al primer 
terç del segle XIX, i qualsevol altre fons documental 
d’interès per a la història de la ciutat. 

 Ingressa, gestiona, custodia i difon col·leccions sonores, 
bibliogràfiques, cartogràfiques, hemerogràfiques i 
iconogràfiques d’interès per a la recerca i la història de 
Barcelona. 

 L’AHCB garanteix el tractament, l’organització i la 
custòdia adient dels seus fons i col·leccions i en promou 
la consulta i difusió. 
 

Instal·lacions  Servei d’informació i atenció a l’usuari. 
 Sales de consulta amb 59 punts de consulta.  
 Connexió a internet per wifi.  
 Espai expositiu a la planta baixa de l’edifici. 
 Lloguer de sales per a activitats externes a les de 

l’Arxiu. 
 

Informació 
complementària 

A través de la pàgina web de l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, a més del Catàleg en línia de l’Arxiu Municipal de 
Barcelona; també es pot accedir als catàlegs en línia 
següents:  

 Catàleg de Biblioteca i Hemeroteca  
 Buidat de Premsa de Notícies de Barcelona  

 
Catàlegs d'altres institucions:  

 ARCA - Arxiu de Revistes Catalanes Antigues  

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Hist%C3%B2ric+de+la+Ciutat+de+Barcelona/@41.3840961,2.1750734,19z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2f9c724dcdd:0xb42909dc8e163a55!8m2!3d41.3840951!4d2.1754838!6m1!1e1
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/24
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/41
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/42
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/45
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/55
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/59
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/91
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V15
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V17
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H16
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=L6
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=L7
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S1
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S2
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S5
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S55
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R1.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r3.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r4.pdf
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 CCUC - Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya 

 RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona per a exposicions.  

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 
Adreça C. del Bisbe Caçador, 4, 08002 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 27 47 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

arxiucontemporani@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
 
De 9 a 14 h. 
 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L4 Jaume I. 
Autobús: 45, 120, V15, V17. 
 

Descripció  Ingressa, gestiona, custodia i difon la documentació 
generada o rebuda per l’Administració municipal a 
partir del primer terç del segle XIX. Ingressa els 
documents dels òrgans de l'Administració centralitzada 
i de la descentralitzada funcionalment un cop 
transcorregut el període de custòdia als arxius 
centrals, i qualsevol altre fons documental institucional 
del mateix període que es consideri d'interès per a la 
història contemporània de la ciutat de Barcelona. 

 L’AMCB garanteix el tractament, l’organització i la 
custòdia dels documents en la fase d’arxiu intermedi 
quan han de ser objecte de processos d’avaluació i 
tria. Així mateix, garanteix el tractament, 
l’organització i la custòdia dels documents en la fase 
d’arxiu històric quan se n’ha decidit la conservació 
permanent per la seva condició de patrimoni històric 
de la ciutat. 
 

Instal·lacions  Servei d’informació i atenció a l’usuari. 
 Sales de consulta amb 59 punts de consulta. 
 Connexió a Internet per wifi. 

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+Contemporani/@41.3830825,2.1765546,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f8d8169913:0x7fdf03f5165fa5f1!8m2!3d41.3830825!4d2.1787433
mailto:arxiucontemporani@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
http://www.tmb.cat/ca/detall-linia-metro/-/linia/L4
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/45
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V15
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V17
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 Espai expositiu a la planta baixa. 
 

Informació 
complementària 

 La cita prèvia cal sol·licitar-la a través de la web de 
l’Arxiu: www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani, o 
directament a través del portal de tràmits de 
l’Ajuntament de Barcelona: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbc
itaprevia/T128/init/ca/default.html 

 Permet el pagament amb targeta de crèdit o dèbit. 
 Té a disposició de l’usuari una biblioteca auxiliar. 

 
Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a exposicions.  

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
ARXIU INTERMEDI - ARXIU MUNICIPAL CONTEMPORANI DE BARCELONA 
 
Adreça C. de la Ciutat de Granada, 106-108, 08022 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 486 30 32 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres. Agost tancat. 
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Autobús: 6, 40, 42, 92, 192, H14. 
 

Instal·lacions  Servei d’informació i atenció.  
 Sala de consulta amb 10 punts de consulta. 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Cessió temporal documents originals de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona per a exposicions. 

 
  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Ciutat+de+Granada,+106,+08018+Barcelona/@41.4010775,2.1924959,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a33d4fb97ab5:0x35fdce548b2ab95f!8m2!3d41.4010735!4d2.1946846
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/6
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/40
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/42
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/92
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/192
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H14
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ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA 
 
Adreça Pl. De Pons i Clerch, 2, 2a planta, 08003 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 34 20 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

arxiufotografic@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiufotografic; 
www.facebook.com/arxiufotograficbcn 
 

Atenció al públic Sala de consulta: de dilluns a divendres.  
Sala d’exposicions: de dilluns a dissabte. Festius tancat. 
Sala de consulta: cal cita prèvia 
Horaris:  
Matí: de 9 a 14 h, i tardes: dimecres i dijous de 16 a 18 
h. (Del 24 de juny al 24 de setembre, només obert els 
matins de 9 a 14 h.)  
Sala d’exposicions: de dilluns a dissabte de 10 a 19 h. 
Festius tancat. Accés lliure 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Arc de Triomf, L4 Jaume I. 
Autobús: 39, 40, 42, 51, 120, H14, H16, V15, V17. 
RENFE: R1, R3, R4 Arc de Triomf. 
 

Descripció  Ingressa, gestiona, custodia i difon els fons 
fotogràfics de l’Administració municipal, i els fons i 
col·leccions fotogràfics d’altra procedència d’interès 
per a la història de la ciutat. 

 L’AFB actua com a centre de referència de 
l’Administració municipal en relació amb el 
tractament de les imatges que s’hagi de dur a terme. 

 L’AFB tracta i organitza els seus fons i col·leccions i 
en promou la consulta i difusió. 
 

Instal·lacions  Servei d’informació i atenció a l’usuari. 
 Sala de consulta amb 11 punts de consulta. 
 Espai expositiu propi. 
 Connexió a internet per wifi. 

 
Informació 
complementària 

 Es poden consultar i adquirir per internet una 
selecció de les millors imatges que conserva l'Arxiu a 
través del web www.bcn.cat/arxiufotografic. 

 Biblioteca auxiliar especialitzada en fotografia. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal documents originals de l’Arxiu 
Municipal de Barcelona per a exposicions .  

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Fotogr%C3%A0fic+de+Barcelona/@41.3869329,2.1795954,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fdcaa3dffb:0x3c8fd2095544da0e!8m2!3d41.3869289!4d2.1817841
mailto:arxiufotografic@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiufotografic
http://www.facebook.com/arxiufotograficbcn
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
http://www.tmb.cat/es/detall-linia-metro/-/linia/L1
http://www.tmb.cat/ca/detall-linia-metro/-/linia/L4
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/39
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/40
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/42
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/51
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H14
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H16
tps://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V15
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V17
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R1.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r3.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r4.pdf
http://www.bcn.cat/arxiufotografic
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 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 
 
Adreça C. dels Àngels s/n, 08001 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 443 22 65 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdcv@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/ciutatvella 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L1, L3 Catalunya, L2 Universitat. 
Autobús: 24, 41, 55, 59, 91, 120, H16, V13. 
Ferrocarril: L6, L7, S1, S2, S5, S55 Pl. Catalunya. 
Renfe: R1, R3, R4 Pl. Catalunya. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Ciutat Vella 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal dels districtes 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes i qualsevol fons 
que es consideri d’interès per a la història del 
territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric.  
 

Instal·lacions  Servei d’informació i atenció a l’usuari. 
 Sala de consulta amb 6 punts de consulta. 

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
  

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+Ciutat+Vella/@41.3826216,2.1643218,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f51029ec67:0x53878f6b83a22996!8m2!3d41.3826176!4d2.1665105
mailto:amdcv@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/ciutatvella
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L1
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L3
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L2
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/24
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/41
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/55
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/59
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/91
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/12
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H16
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V13
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=L6
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=L7
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S1
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S2
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S5
http://www.fgc.cat/cat/barcelona-valles.asp?linia=S55
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R1.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r3.pdf
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/r4.pdf
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Adreça C. de Calàbria, 38-40, 08015 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 62 28 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amde@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/eixample 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L3 Poble Sec.  
Autobús: 13, 24, 37, 41, 55, 91, 120, 121, D20, H16, 
V11. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de l’Eixample ingressa, 
gestiona, custodia i difon els documents generats per 
l'Administració municipal dels districtes o qualsevol 
òrgan municipal d’àmbit territorial de districte, els 
derivats de les transferències de competències a favor 
dels districtes i qualsevol fons que es consideri 
d’interès per a la història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric.  
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 10 punts de consulta. 
 Connexió a internet a través de wifi. 

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals per a 
exposicions de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 
 
Adreça C. de la Creu Coberta, 104, 08014 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 42 40 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amds@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/sants 

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+l'Eixample/@41.3766805,2.1570606,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcde4ca8c387:0x967e4323cc1d5df9!8m2!3d41.3766765!4d2.1592493
mailto:amde@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/eixample
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L3
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/13
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/24
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/37
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/41
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/55
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/91
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/120
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/121
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/D20
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H16
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V11
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Creu+Coberta,+104,+08014+Barcelona/@41.3755481,2.136639,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12a49883c952caef:0xa1a739c63cb29e00!8m2!3d41.3753791!4d2.1422609
mailto:amds@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/sants
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Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 

Com s’hi arriba Metro: L1 Hostafrancs.  
Autobús: 50, 115, D20. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Sants-Montjuïc 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal dels districtes 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, els fons històrics 
de l'antic Ajuntament de Santa Maria de Sants i 
qualsevol fons que es consideri d’interès per a la 
història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 12 punts de consulta. 
 Connexió a internet a través de wifi. 
 Sala d’exposicions.  

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a exposicions 
. 

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

  
 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE LES CORTS 
 
Adreça Pl. de Comas, 18, 08028 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 64 82 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdc@bcn.cat 
www.bcn.es/arxiu/lescorts 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L3 les Corts 
Autobús: 59, 70, 75, H8, V3. 
 

http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L1
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/50
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/115
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/D20
https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+les+Corts/@41.3851219,2.1265799,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49861167b1ad1:0x6db033c0415dd170!8m2!3d41.3851179!4d2.1287686
mailto:amdc@bcn.cat
http://www.bcn.es/arxiu/lescorts
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L3
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/59
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/70
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/75
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H8
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V3
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Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de les Corts ingressa, 
gestiona, custodia i difon els documents generats per 
l'Administració municipal dels districtes o qualsevol 
òrgan municipal d’àmbit territorial de districte, els 
derivats de les transferències de competències a 
favor dels districtes, els fons històrics de l'antic 
Ajuntament de les Corts i qualsevol fons que es 
consideri d’interès per a la història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 12 punts de consulta. 
 Connexió a internet per wifi. 

 
Informació 
complementària  Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a exposicions 
. 

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI 
 
Adreça C. d’Eduardo Conde, 22-42, 08034 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 27 22 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdsg@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/arxiu/sarria 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Autobús: 34, 130, V3. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal dels districtes 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, els fons 
històrics dels antics Ajuntaments de Vallvidrera, 
Santa Creu d’Olorda, Sant Gervasi i Sarrià i 
qualsevol fons que es consideri d’interès per a la 

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+Sarri%C3%A1+Sant+Gervasi/@41.393891,2.1189833,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4984370c819c5:0x66312bb15fef35f3!8m2!3d41.393887!4d2.121172
mailto:amdsg@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/sarria
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/34
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/130
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V3
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història del territori. 
 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 

funcions d’arxiu central i històric.  
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 12 punts de consulta. 
 Connexió a internet per wifi. 

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 
 
Adreça Pl. de Lesseps, 20-22, 2a planta, 08023 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 217 71 83 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdg@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/gracia 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 10 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L3 Lesseps 
Autobús: 22, 24, 27, 32, 116, 131, H6, V17. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Gràcia ingressa, 
gestiona, custodia i difon els documents generats 
per l'Administració municipal dels districtes o 
qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, els fons 
històrics de l’antic Ajuntament de Gràcia i qualsevol 
fons que es consideri d’interès per a la història del 
territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 12 punts de consulta. 
 Connexió a internet per wifi. 

 
  

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+Gracia/@41.4074455,2.1471992,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2a6a2a32b73:0x84e4a6897b035d50!8m2!3d41.4074415!4d2.1493879
mailto:amdg@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/gracia
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L3
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/22
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/24
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/27
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/32
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/116
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/131
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H6
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V17
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Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 
 
Adreça C. de Lepant, 387, baixos, 08025 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 67 23 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdhg@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/hortaguinardo 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Autobús: 19, 20, 45, 47, 92, H8, V21. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte d’Horta-Guinardó 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal del Districte 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, els fons 
històrics de l’antic Ajuntament de Sant Joan d’Horta 
i qualsevol fons que es consideri d’interès per a la 
història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 12 punts de consulta. 
 

Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Lepant,+387,+08025+Barcelona/@41.4099692,2.1670034,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2c60e9781d3:0x2699580c21cf403d!8m2!3d41.4099652!4d2.1691921
mailto:amdhg@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/hortaguinardo
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/19
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/20
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/45
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/47
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/92
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H8
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V21
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Barcelona. 
 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 

Municipal de Barcelona. 
 Cessió temporal de documents originals de 

l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
 
ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS 
 
Adreça Pl. Major de Nou Barris, 1, 08042 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 68 38 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdnb@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/noubarris 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L4 Llucmajor 
Autobús: 32, 47, 50, 51, 122, H4. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Nou Barris 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal del Districte o 
qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, i qualsevol fons 
que es consideri d’interès per a la història del 
territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 7 punts de consulta. 
 Connexió a internet per wifi.  

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
 

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+Nou+Barris/@41.4368792,2.1686679,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c708a6c5b:0xdc8496b156e3bb9f!8m2!3d41.4368752!4d2.1708566
mailto:amdnb@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/noubarris
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L4
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/32
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/47
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/50
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/51
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/122
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H4


216 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 20-1-2017 
 

ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 
 
Adreça C. dels Segadors, 2, entresòl, 08030 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
Telèfon 93 291 88 77 

 
Adreça electrònica 
/ Web 

amdsa@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/santandreu 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Sant Andreu  
Autobús: 11, 40, 126, H4, H8. 
Renfe: R2 Sant Andreu Comtal 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Sant Andreu 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal del Districte 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, el fons històric 
de l’antic Ajuntament de Sant Andreu de Palomar i 
qualsevol fons que es consideri d’interès per a la 
història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 8 punts de consulta. 
 Connexió a internet per wifi.  

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
  

https://www.google.es/maps/place/Arxiu+Municipal+del+Districte+de+Sant+Andreu/@41.436959,2.1900163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcdcf239f46d:0x8112384930623338!8m2!3d41.436955!4d2.192205
mailto:amdsa@bcn.cat
http://www.bcn.cat/arxiu/santandreu
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-metro
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L1
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/11
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/40
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/126
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H4
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H8
http://rodalies.gencat.cat/web/.content/pdf/horaris/R2.pdf
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ARXIU MUNICIPAL DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ 
 
Adreça Av. del Bogatell, 17, 08005 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 221 94 44 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

amdsm@bcn.cat 
www.bcn.cat/arxiu/santmarti 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Autobús: 26, 36, 59, 92, H16. 
 

Descripció  L’Arxiu Municipal del Districte de Sant Martí 
ingressa, gestiona, custodia i difon els documents 
generats per l'Administració municipal del Districte 
o qualsevol òrgan municipal d’àmbit territorial de 
districte, els derivats de les transferències de 
competències a favor dels districtes, el fons històric 
de l’antic Ajuntament de Sant Martí de Provençals i 
qualsevol fons que es consideri d’interès per a la 
història del territori. 

 Assumeix, respecte als òrgans del Districte, les 
funcions d’arxiu central i històric. 
 

Instal·lacions  Sala de consulta amb 14 punts de consulta. 
 Sala d’actes compartida amb la Biblioteca Xavier 

Benguerel. 
 Connexió a internet per wifi.  

 
Informació 
complementària 

 Té a disposició dels usuaris una biblioteca auxiliar. 
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Consultes en línia de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu 
Municipal de Barcelona.  

 Visites comentades a l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Tallers i activitats pedagògiques a l’Arxiu 
Municipal de Barcelona. 

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 

 Conferències, cursos, jornades i exposicions a 
l’Arxiu Municipal de Barcelona. 
 

 
  

https://www.google.es/maps/place/Av.+del+Bogatell,+17,+08005+Barcelona/@41.3929406,2.1963088,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3110a3ac603:0xe670838eecabf532!8m2!3d41.3929366!4d2.1984975
http://www.bcn.cat/arxiu/santmarti
http://www.tmb.cat/ca/linies-de-bus
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/26
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/36
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/59
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/92
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/H16
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ARXIU CENTRAL DEL PATRONAT DE L’HABITATGE DE BARCELONA 
 
Adreça C. del Doctor Aiguader, 36, 08003 Barcelona 

Vegeu la ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 85 17 / 93 291 85 90 
 

Adreça electrònica 
/ Web 

arxiu@pmhb.cat 
www.pmhb.cat 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres.  
De 9 a 14 h. 
Cal cita prèvia. 
 

Com s’hi arriba Metro: L4 Barceloneta 
Autobús: 36, 39, 45, 59, D20, V15, V27. 

Descripció  L’Arxiu Central del Patronat de l’Habitatge de 
Barcelona s’encarrega d’ingressar, gestionar, 
custodiar i fer accessible la documentació semiactiva 
procedent de les oficines, d’acord amb els terminis 
establerts en el Calendari de conservació.  

 Els fons documentals conservats reflecteixen les 
funcions de l'organisme pel que fa a la promoció 
dels habitatges de preu assequible a la ciutat de 
Barcelona, que es concreta en tota la documentació 
relacionada amb els projectes tècnics i la seva 
continuïtat administrativa. 
 

Instal·lacions  Connexió a internet per wifi.  
 

Modalitats de 
servei 

 Consultes presencials de l'Arxiu Municipal de 
Barcelona. 

 Consultes no presencials de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona. 

 Reproducció de documents de l'Arxiu Municipal 
de Barcelona.  

 Cessió temporal de documents originals de 
l’Arxiu Municipal de Barcelona per a 
exposicions . 
 

 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS DEL SERVEI DE DOCUMENTACIÓ  
I ACCÉS AL CONEIXEMENT (SEDAC) 

 
ÍNDEX 
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Dr.+Aiguader,+36,+08003+Barcelona/@41.3831666,2.1869118,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3012bb17ac1:0x1ca9bd0f83bb8010!8m2!3d41.3831626!4d2.1891005
mailto:arxiu@pmhb.cat
http://www.pmhb.cat/
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/metro/-/lineametro/L4
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/36
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/39
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/45
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/59
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/D20
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V15
https://www.tmb.cat/ca/barcelona/autobusos/-/lineabus/V27


NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 219 
 

SERVEIS 
 Informació i Atenció a l’Usuari del SEDAC (Servei de Documentació i Accés al 
 Coneixement) 
 
 

La Carta de Serveis del Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) està adreçada als ciutadans, entitats, professionals, empreses i 
organitzacions interessats en conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i 
compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  
 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i realitza 
el Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) alhora que 
apropa l'Administració Pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  
 

Impuls de l’accés lliure, gratuït i, sense restriccions legals ni econòmiques, als 
documents publicats municipals, especialment en formats digitals, per potenciar la 
transparència, la formació d’opinió i participació ciutadana, les oportunitats 
d’equitat econòmica, el diàleg intercultural i la reutilització de la informació 
municipal. 
 
DADES DE CONTACTE  
 
Adreça Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 934027468 / 934027467  
 

Correu electrònic 
/ Web 

bibliog@bcn.cat 
https://barcelona.cat/sedac;  
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
De 09:00 a 13:30  
 

Com arribar-hi Metro Línia groga parada Jaume I, Línia verda parada 
Liceu 
Autobús línies V15, V17, 45 120 
 

Informació 
Complementària 

 Cal acreditar-se per accedir. A Pl Sant Miquel 4 
(Acreditacions visitants) 

 Sala de Consulta. Servei d'Atenció a l'Usuari. Connexió 
a Internet i accés Wifi 

 
 

COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
 Impulsar la descoberta i accés permanent dels documents publicats de 

l’Ajuntament de Barcelona, especialment en el mon digital, per garantir una 
visió a llarg termini per la societat actual i futures. 

https://www.google.com/maps/dir/41.3826225,2.1771414/41.3825097,2.1771543/@41.3830049,2.1757895,17z?hl=es
mailto:bibliog@bcn.cat
https://barcelona.cat/sedac
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 Impulsar la reutilització dels documents municipals per permetre noves 
idees, explotacions innovadores i contribuir a potenciar el creixement 
econòmic de la ciutat. 

 Afavorir l’accés digital als documents municipals per part dels usuaris, en 
qualsevol moment i des de qualsevol lloc, via els dispositius mòbils 
connectats a les xarxes digitals o altres canals que puguin existir. 

 Garantir que els departaments municipals tenen les evidències 
documentals, fiables i sòlides que li permeten prendre les decisions 
adequades, elaborar normes, dissenyar programes i assolir els objectius 
marcats. 

 Assegurar l'ús efectiu, eficient i sostenible dels recursos d’informació 
municipals i dels sistemes d’informació aplicats a biblioteques, des d’una 
perspectiva transversal i dins del marc dels drets de la informació i les 
bones pràctiques internacionals. 

 Posar en valor les col·leccions impreses municipals com a important 
element patrimonial diferenciador apostant per la seva transformació a 
formats digitals. 

 Liderar els serveis de documentació municipals, des d’una perspectiva 
transversal, per tot l’Ajuntament de Barcelona i ens vinculats 

 Cooperar amb la resta d’actors de la ciutat, especialment amb el Consorci 
de Biblioteques de Barcelona, per acostar la documentació municipal a la 
ciutadania. 

 
Indicadors i Objectius generals: La gestió dels serveis del SEDAC es basa en 

indicadors d'activitat i volum (consultes, accessos, documents, préstecs, ...) i en el 
seguiment d’objectius de qualitat (disponibilitat de sistemes i fons, temps de 
resposta i atenció, ....). 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 

 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Telemàtic: bibliog@bcn.cat 
1. Recepció de totes les aportacions realitzades per la 

ciutadania 
2. Estudi de les propostes 
3. Resposta a cada aportació pel mitjà indicat a la 

proposta 
4. Aplicació, si escau, de la proposta rebuda 

 
Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Telemàtic: 
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 
1. Presentació de la petició i obtenció d'un número de 

seguiment 
2. Recepció de la petició a l'òrgan responsable de la seva 

resolució 
3. Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable 
4. Resposta en el cas de que s'hagi demanat 

 
Temps de 
resposta 

Màxim 30 dies (Decret d'alcaldia de 28 de maig de 2009 
pel qual es regula el sistema informàtic per a la gestió de 
comunicacions dels ciutadans d'incidències, queixes i 
suggeriments) 
 

 
SERVEIS  

 
El serveis del SEDAC se centren en facilitar l'accés, l’ús i la descoberta al mon 

dels recursos d'informació i documentació municipals i en donar suport de recerca 
d’informació als departaments municipals per prendre decisions documentades. 

 

mailto:bibliog@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
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 Informació i Atenció a l’Usuari del SEDAC (Servei de Documentació i Accés 
al Coneixement) 

 
Informació i Atenció a l’Usuari del SEDAC (Servei de Documentació i Accés 
al Coneixement) 

 
Descripció El Servei d’Accés al Coneixement i Atenció a l’Usuari del 

SEDAC garanteix l’accés lliure i gratuït als documents 
publicats municipals amb subjecció als límits legals o 
reglamentaris vigents. Té per objectiu:  
 
- facilitar, a la ciutadania, l’accés al coneixement sobre 

l’activitat de l’Ajuntament de Barcelona al llarg del temps 
que resta recollida en els documents municipals d’ús 
públic;  

- afavorir el coneixement de projectes, de les actuacions i 
de l’organització municipals per contribuir a la formació 
d’opinió i a la participació ciutadana, així com per 
minimitzar els efectes de la fractura digital;  

- respondre les consultes de documentació plantejades pels 
usuaris garantint la consulta presencial i telemàtica dels 
documents publicats municipals per facilitar l’exercici dels 
drets per part de la ciutadania i el control de l’actuació 
municipal;  

- treballar per afavorir la reutilització dels documents 
municipals amb llicències Creatives Commons, per 
contribuir a compartir el coneixement de l’Ajuntament de 
Barcelona i la generació de noves idees. 
 

Utilitat - Atén les consultes realitzades per tots els tipus d’usuaris 
del SEDAC, plantejades pel diferents canals possibles i 
dona resposta amb subjecció als límits legals vigents 
durant l’horari d’obertura del SEDAC i en el termini de 48 
hores. 

- Permet la consulta presencial dels recursos d’informació 
del SEDAC en la sala de lectura amb zona WIFI gratuïta i 
connexió fixa a Internet. 

- Garanteix l’accés telemàtic, sense restriccions, als 
documents digitals municipals publicats via el repositori 
d’Accés Obert BCNROC per tal que tothom pugui trobar la 
documentació municipal sense barreres. Ajuda als usuaris 
per la descàrrega i reutilització dels continguts dels 
documents. 

- Permet la consulta telemàtica dels fons documentals del 
SEDAC i les biblioteques departamentals a través del 
Catàleg CBAB, Catàleg de Biblioteques de l’Ajuntament de 
Barcelona i del Catàleg de les Universitats Catalanes 
CCUC. 

- Facilita la consulta telemàtica i descàrrega de la 
normativa municipal vigent en format oficial i consolidat 
amb un sistema de cerca per paraula clau. 

- Facilita el servei de préstec i obtenció de còpia documents 
respectant la normativa de propietat intel·lectual. 

- Permet les reserves i renovacions de préstecs de 
documents susceptibles de préstec. 

- Facilita còpies digitals de qualitat de les imatges de 
Barcelona que es poden trobar a BCNROC respectant els 
drets d’explotació. 

- Facilita formació als usuaris en l’ús de serveis i recursos 
d’informació municipals. 
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Garantia Se segueixen els codis de conducta professional pels serveis 
d’informació i referència, i les bones pràctiques del sector, els 
estàndards nacionals i internacionals de metadades de 
descripció bibliogràfica i documental i els protocols 
d’interoperabilitat per garantir l’intercanvi de dades entres 
sistemes transfronterers. 
 

Normativa 
Reguladora del 
Servei 

 Veure: http://hdl.handle.net/11703/84129 

Drets i deures 
dels usuaris 

Deures: 
Contribuir a mantenir un entorn idoni per a l’estudi i la 
investigació així com respectar les instal·lacions, els 
documents, els equipaments i les condicions d’ús dels 
diferents serveis del SEDAC. 
 
Drets: 
Els derivats de la Normativa Reguladora 
 

Procediments 
de gestió del 
servei 

En cas de tramesa de preguntes/consultes al ,Servei, 
Presentació/Emissió de la pregunta pels canals disponibles i: 
a) Si el SEDAC o les biblioteques departamentals tenen la 

informació/documentació que soluciona la petició, 
s’entregaran aquestes fonts a l’usuari pels diferents 
canals disponibles, en funció del canal de presentació de 
la petició i, també, en funció del tipus de document a 
lliurar, suport tangible o intangible i si l’usuari desitja 
consultar el document en sala o prefereix emportar-se’l 
(còpia digital o préstec físic). 

b) Si la pregunta no és clara es contactarà amb l’usuari per 
detallar millor quin són els seus interessos i poder seguir 
el procediment de resposta 

c) Si no és una pregunta adequada al perfil del SEDAC, es 
redireccionarà a l’usuari a un altre centre que pugui 
respondre la pregunta 
 

L’usuari presencial que vol entrar al SEDAC ha de: 
1. Identificar-se al control de seguretat a la Pl. Sant Miquel, 

4 planta baixa 
2. Rebrà una targeta identificat iva que ha de portar en un 

lloc visible 
3. Entrar al SEDAC per la porta principal de l’edifici antic de 

l’Ajuntament a Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa.  
4. El personal del Servei d’Atenció a l’Usuari atendrà 

qualsevol pregunta o petició 
5. Entrega de la documentació per ser consultada a la sala o 

per emportar-se-la (còpia digital o préstec físic). 
6. Si només desitja utilitzar les instal·lacions i els equips, pot 

accedir lliurement als fons i a la sala de consulta 
7. Retornar els préstecs, si aquest és el motiu de l'accés al 

SEDAC 
 

Informació 
complementària 

Aquest servei també ha de garantir que l’Ajuntament de 
Barcelona té les evidències documentals, fiables i sòlides que 
li permeti prendre les decisions adequades, elaborar normes, 
dissenyar programes i assolir els objectius marcats en els 
instruments de planificació municipals. 
 

Objectius de 
gestió del 

 Donar resposta a les consultes plantejades o 
redireccionar-les, en un termini de 48 hores en el 90% 

http://hdl.handle.net/11703/84129
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servei  dels casos 
 Temps d'espera per a ser atesos presencialment de 5 

minuts en el 80% dels casos 
  

 
 
MODALITAT 1 : Atenció a les consultes i peticions plantejades pels usuaris 
del SEDAC 
 
Descripció Atendre les consultes realitzades per tots els tipus d’usuaris del 

SEDAC, plantejades pel diferents canals possibles 
 

Ofereix Informació. Dades. Document. Publicacions. 
Documentació en qualsevol suport, tangible o intangible i 
informació sobre temes municipals. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Canals de 
Petició 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al +34934027467/68 
 Telemàtic: a la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat 
 Telemàtic: a la bústia del web municipal 

http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consulte
s.do?i=c 

 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 
Barcelona, Espanya 
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al +34934027467/68 i al telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: a la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i adreça 

electrònica del sol·licitant 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 
Barcelona, Espanya 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant 

https://barcelona.cat/sedac
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
mailto:bibliog@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consultes.do?i=c
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consultes.do?i=c
https://barcelona.cat/sedac
mailto:bibliog@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
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 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 
 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant 

 
Objectius de 
gestió 

 Donar resposta a les consultes plantejades o redireccionar-
les, en un termini de 48 hores en el 90% dels casos 
 

 
MODALITAT 2: Consulta, en sala, de tots els documents del SEDAC i de les 
biblioteques departamentals municipals  
 
Descripció Garantir la consulta presencial, en sala, lliure i gratuïta, de 

tots els documents de les col·leccions del SEDAC i de les 
biblioteques departamentals municipals durant l’horari 
d’obertura al públic. Es permet l’accés lliure a tots els 
documents excepte per aquells que per les seves 
característiques calgui demanar-los al personal del Servei 
d’Accés al Coneixement i Atenció a l’Usuari. 
 

Ofereix Informació. Dades. Document. Publicacions. Accés a 
documents en qualsevol suport, físic i digital, com memòries, 
pressupostos, normes, llibres, revistes, vídeos, fotos i altres. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Informació 
complementària 

Garantir la consulta presencial dels fons i recursos 
d’informació. La col·lecció està disponible llevat de documents 
en préstec i treballs de conservació. 
 

Canals de 
Petició  Presencial: al SEDAC  

Canals de 
Gestió  Presencial: al SEDAC  

Canals de 
Recepció  Presencial: al SEDAC 

Objectius de 
gestió 

 Disponibilitat mitjana de la col·lecció: 90%. 

 
MODALITAT 3 : Accés telemàtic als documents digitals publicats per 
l’Ajuntament de Barcelona a través del repositori institucional d’Accés 
Obert BCNROC 
 
Descripció Permetre l’accés telemàtic, lliure i gratuït, als documents 

digitals publicats generats per l’Ajuntament de Barcelona a 
través del repositori institucional d’Accés Obert BCNROC. El 
repositori està disponible en català, castellà i anglès. Permet: 
 
- la cerca simple i avançada dels documents a través de les 

seves metadades i les paraules del text;  
- la consulta per comunitats i col·leccions documentals;  
- la descàrrega gratuïta dels continguts amb les mínimes 

restriccions legals i econòmiques possibles;  
- i la reutilització dels documents d’autoria municipal per 

part de tercers amb l’assumpció de llicències Creatives 
Commons que indiquen l’ús permès.  
 

El BCNROC és Inter operable amb els cercadors d’Internet, 
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agrega dors i recol·lectors de continguts per descobrir els 
documents municipals al mon i recull tota la documentació 
publicada en altres webs municipals. 
 

Ofereix Informació. Dades. Document. Publicacions. Documents 
textuals, vídeo i fotografia en format digital. Còpies digitals de 
qualitat de les fotografies digitals que es troben al repositori 
BCNROC respectant la normativa de propietat intel·lectual. 
Tramesa per descàrrega. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Informació 
complementària 

BCNROC és el repositori institucional de l'Ajuntament de 
Barcelona per l'accés lliure i gratuït a les seves publicacions.  
Garanteix la descoberta telemàtica i l’accés, lliure i gratuït, a 
la documentació digital pública de l’Ajuntament de Barcelona. 
Permet la descarrega i la reutilització d’aquests continguts per 
part de tercers amb les mínimes restriccions legals i 
econòmiques possibles durant tots els dies de l’any. 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: a l’adreça del repositori BCNROC 
https://barcelona.cat/bcnroc 

 Telemàtic:  des dels cercadors d’Internet com Google 
https://www.google.es/ 

 Telemàtic: a l’adreça web del SEDAC 
https://barcelona.cat/sedac 

 Telemàtic:: des del web municipal 
http://www.bcn.cat/ajuntament 

 Telemàtic: des del portal municipal de Transparència 
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ 

 Telemàtic: Accés via canal RSS del BCNROC 
 Telemàtic: Accés per subscripció via correu electrònic des 

del BCNROC  
Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Telefònic: al +34934027467/68 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i adreça 

electrònica del sol·licitant  
Canals de 
Recepció  Telemàtic: en terminal de l'usuari 

Objectiu de 
gestió 

 Disponibilitat del sistemes web del 98% de mitjana anual 

 
Modalitat 4: Consulta telemàtica del CBAB, Catàleg de Biblioteques de 
l’Ajuntament de Barcelona, que recull els fons documentals del SEDAC i de 
les biblioteques departamentals i les seves ubicacions 
 
Descripció Garantir la consulta telemàtica del CBAB, Catàleg de 

Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona, que recull els fons 
documentals del SEDAC i de les biblioteques departamentals. 
El catàleg informa de les metadades descriptives dels 
documents, facilita un sistema de cerca simple i avançada que 
permet als usuaris trobar la documentació que precisen, indica 
la ubicació dels fons físics i permet fer-ne la reserva en línia.  
 

Ofereix Informació. Document. Publicacions. En el cas de 
documents físics, el catàleg permet obtenir els registres 
bibliogràfics descriptius i demanar-ne préstec o còpia i, en el 

https://barcelona.cat/bcnroc
https://www.google.es/
https://barcelona.cat/sedac
http://www.bcn.cat/ajuntament
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/
mailto:bibliog@bcn.cat
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cas dels documents digitals, a més de la descripció 
bibliogràfica, es pot consultar el text complet sempre i quan 
sigui un document d’accés públic. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Informació 
complementària 

El CBAB també es pot consultar des del catàleg de les 
Universitats catalanes CCUC. 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: al CBAB http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat 
 Telemàtic: des del CCUC http://ccuc-classic.cbuc.cat/ 
 Telemàtic: la secció CBAB a l’adreça web del SEDAC 

https://barcelona.cat/sedac  
  

Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Telefònic: al +34934027467/68, i al telèfon de l'usuari 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i adreça 

electrònica del sol·licitant  
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: en terminal de l'usuari 
 

Objectiu de 
gestió 

 Disponibilitat del sistemes web del 98% de mitjana anual 
 

 
Modalitat 5: Còpies digitals de qualitat de les imatges de Barcelona que es 
troben al repositori BCNROC 
 
Descripció Facilitar còpies digitals de qualitat de les imatges de Barcelona 

que es troben al repositori BCNROC a Internet respectant la 
normativa de propietat intel·lectual. 
 

Ofereix Document. Imatges. Fotografies. Còpies digitals de qualitat 
de les fotografies digitals que es troben al repositori BCNROC 
respectant la normativa de propietat intel·lectual. 
 

Cost i forma 
de Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Informació 
complementàr
ia 

Ha de facilitar un sistema d'emmagatzemament digital (disc 
dur, adreça de correu electrònic o altre).  
Sempre que sigui possible les còpies s’enviaran per sistemes 
electrònics. Quan no sigui possible fer-ho mitjançant aquesta 
via, s’acordarà el mitjà o suport més adient amb el sol·licitant. 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: des del portal de tràmits 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/defa
ult.html?&stpid=20150001201&style=ciudadano&language
=ca 

 Telemàtic: des del repositori BCNROC 
https://barcelona.cat/bcnroc 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://ccuc-classic.cbuc.cat/
https://barcelona.cat/sedac
mailto:bibliog@bcn.cat
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001201&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001201&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001201&style=ciudadano&language=ca
https://barcelona.cat/bcnroc
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 Telefònic: al +34934027467/68 
 Telemàtic:a la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 
Barcelona, Espanya  
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Telefònic: al +34934027467/68, i al telèfon de l'usuari 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i adreça 

electrònica del sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al SEDAC 
 Telemàtic: adreça electrònica del sol·licitant 

 
Objectiu de 
gestió 

 Facilitar còpies de les fotografies digitals en un termini 
màxim de 30 dies en el 90% dels casos, en el format de 
qualitat disponible, tot respectant la normativa de propietat 
intel·lectual. 
 

 
Modalitat 6: Formació als usuaris en l’ús dels serveis i recursos 
d’informació del SEDAC, de les biblioteques departamentals i del web 
municipal  
 
Descripció Facilitar, als usuaris del SEDAC i sota demanda, la formació 

necessària en l’ús dels serveis i recursos d’informació 
municipals, siguin del SEDAC, de les biblioteques 
departamentals o del web municipal, en l’horari d’obertura del 
centre 
 

Ofereix Coneixement. Coneixement sobre els continguts dels 
documents municipals i sobre les eines de cerca per millorar de 
les habilitats dels usuaris per saber aprofitar els serveis i 
recursos d’informació que l’Ajuntament posa a l’abast de la 
ciutadania. 
 

Cost i forma 
de Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Canals de 
Petició 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial:  a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al +34934027467/68 
 Telemàtica la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat 
 Telemàtic: a la bústia del web municipal 
 http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consultes.

do?i=c 

https://barcelona.cat/sedac
mailto:bibliog@bcn.cat
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
mailto:bibliog@bcn.cat
https://barcelona.cat/sedac
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
mailto:bibliog@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consultes.do?i=c
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/entrada.consultes.do?i=c
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 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de Barcelona, 
Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 Barcelona, Espanya  
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial:  a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al +34934027467/68 i al telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i a l'adreça 

electrònica del sol·licitant 
 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de Barcelona, 

Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 Barcelona, Espanya 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant 

 
Objectiu de 
gestió 

 Formar de forma presencial o telefònica els usuaris que ho 
requereixen dins d’un termini de 30 dies en el 90% dels 
casos 
 

 
Modalitat 7: Reserva, préstec, i renovació de préstec de documents dels 
fons documentals del SEDAC i de les biblioteques departamentals  
 
Descripció Facilitar el servei de préstec de documents dels fons 

documentals del SEDAC i de les biblioteques departamentals. 
L’usuari, sigui un particular o empresa, institució o altre 
biblioteca, pot emportar-se fins a 5 documents físics fora de 
l’espai del SEDAC durant un termini màxim de 15 dies, com a 
norma general.  
Permetre les reserves dels fons documentals del SEDAC i de les 
biblioteques departamentals susceptibles de ser prestats, i les 
renovacions dels préstecs en curs. Els documents es reserven, 
com a norma general, per un termini de 5 dies i les renovacions 
de préstec d’un mateix document es poden fer fins a 2 
vegades, sempre i quan el document no hagi estat demanat per 
un altre usuari. 
 

Ofereix Document. Documentació en suport físic. 
 

Cost i forma 
de Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

Canals de 
Petició 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telemàtic: des del CBAB 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat 
 Telemàtic: des del CCUC http://ccuc-classic.cbuc.cat/ 
 Telefònic: al +34934027467/68 
 Telemàtic: a la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

mailto:bibliog@bcn.cat
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://ccuc-classic.cbuc.cat/
https://barcelona.cat/sedac
mailto:bibliog@bcn.cat
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https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 
Barcelona, Espanya  
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial:  a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telemàtic: des del CBAB 

http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat 
 Telemàtic: des del CCUC http://ccuc-classic.cbuc.cat/ 
 Telefònic: al +34934027467/68 i al del sol·licitant 
 Telemàtic: a la secció Pregunta’ns a l’adreça web 

https://barcelona.cat/sedac 
 Telemàtic: a la bústia del SEDAC al web municipal 

https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.execut
ant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674 

 Telemàtic: al correu electrònic bibliog@bcn.cat i al del 
sol·licitant 

 Correu postal: a l’adreça: SEDAC. Ajuntament de 
Barcelona, Pl. Sant Jaume, 1 planta baixa, 08002 
Barcelona, Espanya 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al SEDAC 
 Presencial: a una biblioteca departamental de l’Ajuntament 
 Presencial: a qualsevol biblioteca pública del Consorci de 

Biblioteques de Barcelona 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 

 
Objectiu de 
gestió 

 Respondre a les sol·licituds de reserva, préstec, o renovació 
dins un termini de 48 hores en el 90% dels casos. 
 

 
Modalitat 8: Consulta telemàtica i descàrrega de les ordenances 
municipals vigents consolidades des del web municipal  
 
Descripció Facilitar la consulta telemàtica i descàrrega dels textos de les 

ordenances municipals vigents en les seves versions oficials i 
versions consolidades oficioses, en català i castellà, per facilitar 
la lectura de la ciutadania des del web municipal. Proporcionar 
un sistema de cerca per paraules clau i per títol així com les 
metadades descriptives amb el detall de les seves afectacions, 
modificacions i correccions d’errades. 
 

Ofereix Document. Normes. Textos consolidats oficiosos de les 
ordenances i plans especials redactats, en català i castellà, per 
facilitar la consulta de la ciutadania. També es dóna els textos 
oficials aprovats al butlletins oficials i la fitxa descriptiva amb 
les seves afectacions, modificacions i correccions d’errades. 
 

Cost i forma 
de Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei de Documentació i Accés al Coneixement 
(SEDAC) 
 

  

https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
http://cbab.bcn.cat/uhtbin/intercat
http://ccuc-classic.cbuc.cat/
https://barcelona.cat/sedac
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_SEDAC&detall=2674
mailto:bibliog@bcn.cat
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Canals de 
Petició 

 Telemàtic: des del web del SEDAC  
https://barcelona.cat/sedac 

 Telemàtic: des del web municipal 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/normativa 

 Telemàtic: des del portal Transparència 
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informac
io-de-rellevancia-juridica 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: des del web del SEDAC  
https://barcelona.cat/sedac 

 Telemàtic: des del web municipal 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/normativa 

 Telemàtic: des del portal Transparència 
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informac
io-de-rellevancia-juridica 
 

Objectiu de 
gestió 

 Garantir la disponibilitat telemàtica des del web municipal 
de totes les ordenances municipals vigents abans de 24 
hores a partir de la seva publicació al BOP. 
 

 
 

 

CARTA DE SERVEIS DE LA DIRECCIÓ DE COMERÇ DE 
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
ÍNDEX 

 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 
 Subvencions al Comerç 
 Premis de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
 Divulgació del comerç a les escoles 
 

 
La Carta de Serveis de la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 

està adreçada exclusivament a les entitats relacionades amb el món del comerç.  
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona alhora que 
apropa l'Administració Pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

https://barcelona.cat/sedac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-de-rellevancia-juridica
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-de-rellevancia-juridica
https://barcelona.cat/sedac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-de-rellevancia-juridica
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-de-rellevancia-juridica
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MISSIÓ 
 

A la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona, es treballa per fer del 
comerç una peça clau de vertebració de la ciutat. Parlem d’una Barcelona 
dinàmica, emprenedora i socialment cohesionada que considera el comerç un valor 
de qualitat i creixement econòmic. 

 
 Oferim subvencions a les associacions i entitats territorials i sectorials de 

comerciants del municipi. 
 Fem campanyes de promoció comercial i col·laborem amb les que duen a 

terme les associacions de comerciants per promocionar el comerç de la 
ciutat. 

 Facilitem informació i dades estadístiques sobre el comerç barceloní 
mitjançant el web de comerç www.barcelona.cat/comerc/ 

 Facilitem informació sobre la normativa aplicable al comerç a través del 
web. 

 Signem convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades que 
tinguin per objecte la promoció del comerç local. 

DADES DE CONTACTE 
 
Adreça Ronda de Sant Pau, 43-45, 2a planta, 08015 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
Correu electrònic / 
Web 

direcciocomerc@bcn.cat  
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/home 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 

 
 
 Promoure el model associatiu en el sector comercial. 
 Afavorir la participació del món del comerç. 
 Promoure el comerç de proximitat, especialment als barris, per evitar la 

desertització comercial i els processos de degradació urbana. 
 Defensar el valor social del comerç. 
 Reforçar la implantació de la qualitat en el comerç. 
 Reforçar el dinamisme, la innovació i l’adaptació permanent en el comerç, 

apostant per l’emprenedoria i fent emergir el talent 
 Garantir el coneixement i la formació dels comerciants, i promoure una 

adaptació permanent de la normativa per donar una resposta ràpida a les 
necessitats i prioritats de cada moment del món del comerç. 

  
Indicadors i Objectius Generals: Per gestionar correctament els serveis de la 

Direcció, emprem indicadors d'activitat (volums de demanda i assistència, 
quantitat d'actuacions, ...) i objectius d'eficàcia normalment expressats en 
percentatges d'acompliment de terminis de resposta o resolució. 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS  
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
 
1. Recepció de totes les aportacions realitzades per les 

entitats en els espais de participació 
2. Estudi de les propostes 
3. Resposta a cada aportació pel mitjà indicat a la proposta 
4. Aplicació, si escau, de la proposta rebuda 
Canals: 
 Presencial: Veure: Veure: Participació: Fòrum i Consell 

Ciutat i Comerç 
  

http://www.barcelona.cat/comerc/
https://www.google.com/maps/place/Ronda+de+Sant+Pau,+43,+08015+Barcelona,+Espanya/@41.3770939,2.1627779,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a25e1f4c6e4d:0xd0fda9ae3b654578!8m2!3d41.3770899!4d2.1649666?hl=ca
mailto:direcciocomerc@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/home
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/comerc/participacio-forum-ciutat-i-comerc
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/comerc/participacio-forum-ciutat-i-comerc


232 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 20-1-2017 
 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
1. Comunicar amb la Direcció de Comerç 
2. Indicar el màxim d'informació possible sobre l'assumpte 

objecte de la comunicació 
3. Estudi de cada cas de forma individualitzada 
4. Es dóna resposta al ciutadà 
5. S'emprenen les accions derivades, si aquestes s'ajusten 

a raó 
 

Canals: 
 Telemàtic:http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/conti

nuar.executant.do?tema=24&directo=0&tescolta=1&i=c 
Temps de resposta: Màxim 30 dies (Decret d'alcaldia de 28 
de maig de 2009 pel qual es regula el sistema informàtic per 
a la gestió de comunicacions dels ciutadans d'incidències, 
queixes i suggeriments) 
 

 
 
SERVEIS  

 
Els Serveis de la Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona es centren en 

els ajuts, els premis i la divulgació de l'activitat comercial a la ciutat. 
 
 Subvencions al comerç 
 Premis de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
 Divulgació del comerç a les escoles 

 
Subvencions al comerç 
 

Descripció L'Ajuntament de Barcelona, dins dels límits establerts en els 
pressupostos municipals preveu la concessió de 
subvencions, a través de la Direcció de Comerç, a aquelles 
entitats sectorials o territorials que duguin a terme activitats 
relacionades amb el món del comerç al municipi de 
Barcelona per tal de dur a terme projectes, activitats i 
serveis que ajudin a la promoció del comerç urbà i de 
proximitat. 
 

Utilitat Rebre ajuts econòmics per poder implementar projectes de 
dinamització comercial que promoguin una millor promoció, 
innovació i consolidació de la qualitat del comerç urbà de 
proximitat. 
 

Garantia Publicació de les convocatòries a: 
 
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions 
Publicació al Butlletí Oficial de la Província 
https://bop.diba.cat/ 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Normativa Reguladora de les Subvencions Municipals 
(NGRS) de 17/12/2010  
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Dret d’informació i d’al·legació sobre la resolució de la 
convocatòria de subvencions 

 Obligacions relatives a la justificació i control de les 
subvencions 

 Els descrits en el document de les Bases i Convocatòria 
 

  

http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?tema=24&directo=0&tescolta=1&i=c
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?tema=24&directo=0&tescolta=1&i=c
http://governobert.bcn.cat/ca/transparencia/subvencions
https://bop.diba.cat/
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
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Procediments 
de gestió del 
servei 

1. Publicació de la convocatòria de subvencions. 
2. Recepció i valoració de les sol·licituds de subvenció. 
3. Publicació de la resolució provisional. 
4. Tractament i resposta a les al·legacions. 
5. Publicació de les resolució definitiva. 
6. Pagament de les subvencions. 
7. Seguiment dels projectes subvencionats incloent 

valoració de les reformulacions si s’escau. 
8. Recepció i revisió de la documentació justificativa de les 

subvencions. 
 

Informació 
complementària 

La Direcció de comerç de l'Ajuntament de Barcelona 
gestiona 2 convocatòries de subvencions:  
 Convocatòria de subvencions per a la realització de 

projectes, activitats i Serveis en el món del comerç 
 Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc 

de les vies públiques de la ciutat de Barcelona 
Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/tens-un-
comerc/ajuts-i-subvencions 

Objectius de 
gestió del 
servei  

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

 
MODALITAT 1: Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc de 
les vies públiques de la ciutat de Barcelona 
 
Descripció La instal·lació d'enllumenat nadalenc es fa, fonamentalment, 

per iniciativa de les associacions comercials les quals, al seu 
càrrec, contracten amb un instal·lador el muntatge dels 
conjunts ornamentals. 
Amb l'objectiu de donar suport a aquesta iniciativa del 
comerç de Barcelona, l'Ajuntament impulsa una línia d'ajut 
a la campanya d'enllumenat nadalenc als carrers de la 
ciutat. 
 

Ofereix Econòmic. Import econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Notificació: a l'adreça de la seu de l'associació comercial 
 Telemàtic: Publicació al Butlletí Oficial de la Província  

 
Objectiu de 
gestió 

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/tens-un-comerc/ajuts-i-subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/tens-un-comerc/ajuts-i-subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://bop.diba.cat/
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MODALITAT 2: Subvencions per al reforç de les estructures associatives 
comercials 
 
Descripció S’entén per reforç de l’estructura associativa comercial el 

suport administratiu o de dinamització comercial al projecte 
de l’entitat. 
A més d'aquesta línia habitual de subvenció, les associacions 
comercials territorials de primer nivell poden presentar 
projectes conjunts en el reforç de l’estructura associativa 
(mínim 2 associacions).  
Els beneficiaris de les subvencions han de ser associacions 
comercials territorials o sectorials i entitats de comerç sense 
ànim de lucre. No poden ser beneficiaris de cap d’aquests 
programes els mercats municipals, associacions de mercats i 
els col·legis professionals. 
 

Ofereix Econòmic. Import econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Notificació: a l'adreça de la seu de l'associació comercial 
 Telemàtic: Publicació al Butlletí Oficial de la Província  

 
Objectiu de 
gestió 

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

 
MODALITAT 3: Subvencions per a accions formatives dirigides als 
comerciants  
 
Descripció Cursos formatius, congressos sectorials, conferències o 

tallers que promoguin la formació contínua de professionals 
vinculats al món del comerç. 
Seran únicament subvencionables aquelles accions 
formatives que no siguin impartides per l’Ajuntament de 
Barcelona o altre ens municipal. 
Els beneficiaris de les subvencions han de ser associacions 
comercials territorials o sectorials i entitats de comerç sense 
ànim de lucre. No poden ser beneficiaris de cap d’aquests 
programes els mercats municipals, associacions de mercats i 
els col·legis professionals. 
 

Ofereix Econòmic. Import econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://bop.diba.cat/
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Centres 
Prestadors 

 Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Notificació: a l'adreça de la seu de l'associació comercial 
 Telemàtic: Publicació al Butlletí Oficial de la Província  

 
Objectiu de 
gestió 

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

 
MODALITAT 4: Subvencions per a accions de dinamització, comunicació i 
promoció comercial d’àmbit intern i extern 
 
Descripció Aquestes accions hauran de fomentar activitats d’interès 

públic o social que dinamitzin el comerç urbà de proximitat, 
promoguin l’associacionisme comercial, ja sigui territorial o 
sectorial, impulsant la millora competitiva del comerç de la 
ciutat 
 S’entén per àmbit intern les accions adreçades als 

comerciants de la zona d’influència o sector comercial 
 S’entén per àmbit extern les adreçades als visitants i 

públic en general.  
Els beneficiaris de les subvencions han de ser associacions 
comercials territorials o sectorials i entitats de comerç sense 
ànim de lucre. No poden ser beneficiaris de cap d’aquests 
programes els mercats municipals, associacions de mercats i 
els col·legis professionals. 
 

Ofereix Econòmic. Import econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Notificació: a l'adreça de la seu de l'associació comercial 
 Telemàtic: Publicació al Butlletí Oficial de la Província  

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://bop.diba.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://bop.diba.cat/
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Objectiu de 
gestió 

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

 
MODALITAT 5: Subvencions per a Projectes de millora de la sostenibilitat 
en el comerç 
 
Descripció Promoció de bones pràctiques ambientals i de 

responsabilitat social per a millorar la sensibilització de la 
sostenibilitat en els comerços. 
Els beneficiaris de les subvencions han de ser associacions 
comercials territorials o sectorials i entitats de comerç sense 
ànim de lucre. No poden ser beneficiaris de cap d’aquests 
programes els mercats municipals, associacions de mercats 
i els col·legis professionals. 
 

Ofereix Econòmic. Import econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Gestió 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Notificació: a l'adreça de la seu de l'associació comercial 
 Telemàtic: Publicació al Butlletí Oficial de la Província  

 
Objectiu de 
gestió 

 Donar resolució definitiva a l'atorgament de subvenció, 
en un 95% dels casos, abans de 6 mesos des de la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds 
 

 
Premis de la Direcció de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona 
 
Descripció El comerç és un element econòmic clau en el 

desenvolupament de la ciutat.  
La seva importància no només ve donada pel seu 
paper clau com a sector econòmic de 
desenvolupament local i creació d’ocupació, sinó 
també pel seu protagonisme en la cohesió social de 
les persones que diàriament troben en el comerç de 
Barcelona una àmplia i variada oferta de productes i 
serveis a través d’un tracte cordial, proper i 
professional.  
Per tot això, a través de la iniciativa del Premi Comerç 
de Barcelona, la Direcció de Comerç de l’Ajuntament 
de Barcelona vol fer un reconeixement l’esforç que fa 
el sector comercial per dotar la ciutat d’un teixit 
comercial competitiu, modern, divers i sostenible, que 
contribueix al benestar dels veïns i veïnes de la ciutat, 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://bop.diba.cat/
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i a través del Premi Punt de Llibre, vol donar suport 
als centres educatius per el coneixement i 
desenvolupament d'un consum sostenible i 
responsable per part dels alumnes. 
 

Utilitat Reconeixement del teixit comercial competitiu, 
modern, divers i sostenible, que contribueix al 
benestar dels veïns i veïnes de la ciutat, així como 
donar suport als centres educatius per el coneixement 
i desenvolupament d'un consum sostenible i 
responsable per part dels alumnes. 
 

Garantia Les convocatòries dels permís estan molt 
consolidades. En el cas del Premi al Comerç de 
Barcelona és la 19a.  
En el cas premi al punt de llibre és la 10a edició que 
es realitza. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Bases dels concursos a: 
www.barcelona.cat/comerc/ 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la convocatòria 
2.- Inscripció de les candidatures 
2.1.- Acceptació/rebuig de candidatures 
3.-Estudi de les propostes 
4.-Valoració de les propostes 
5.-Emissió del veredicte 
6.-Lliurament dels premis 
 

Informació 
complementària Donar difusió a los establiments/comerços guanyadors 

del premi a traves de las xarxes socials i diferents 
eines de anunciament de la Direcció de Comerç fins la 
següent convocatòria. 

Donar difusió de l'alumnat i dels centres educatius que 
han guanyat l'edició corresponent. 

 
Objectius de gestió 
del servei  

 Confirmació automàtica de la recepció de la 
petició en un mes en el 95 % dels casos 
 

 
MODALITAT 1: Premi Comerç de Barcelona 
 
Descripció L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Comerç 

de Barcelona, amb l’objectiu de reconèixer i 
promocionar les iniciatives que contribueixen a fer 
créixer el model de comerç de proximitat innovador 
de la nostra ciutat.  
Amb aquesta finalitat, la 19a edició del premi busca 
distingir les iniciatives, les contribucions i els 
establiments comercials que durant el 2015 hagin 
incidit en la millora del sector comercial. 
 

Ofereix Guardó. Es lliurarà un guardó commemoratiu per les 
candidatures guanyadores de totes les modalitats 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

http://www.barcelona.cat/comerc/
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Centres Prestadors  Direcció de Comerç de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

 Web informativa: www.barcelona.cat/comerc/ 
 Bases del concurs: www.barcelona.cat/comerc/ 

 
Canals de Petició  Telemàtic: www.barcelona.cat/comerc/ 

 
Canals de Gestió  Telemàtic: al Correu electrònic: 

direcciocomerc@bcn.cat 
 

Canals de Recepció  Presencial: celebració d'acte 
 

Objectiu de gestió  Confirmació automàtica de la recepció de la 
petició en un mes en el 95 % dels casos 
 

 
MODALITAT 2: Premi Punt de Llibre 
 

Descripció El Premi consisteix en reconèixer els dibuixos fets 
pels escolars dels centres educatius presentats. El 
tema central és el comerç de proximitat explicat a 
través del llenguatge plàstic. Els dibuixos premiats 
s’editaran posteriorment en format punt de llibre. 
 Amb aquesta iniciativa es vol mostrar a la ciutadania 
la visió que els nois i les noies tenen del comerç de 
proximitat mitjançant la distribució dels punts de 
llibre a tots els eixos i entitats comercials de la ciutat 
en la diada de Sant Jordi. 
 

Ofereix Guardó. Els alumnes premiats rebran un 
diploma i un obsequi de l’organització. 
L’Ajuntament de Barcelona editarà 500.000 
exemplars de punts de llibre, que es 
distribuiran per tots els comerços dels eixos i 
entitats comercials de Barcelona amb motiu de 
la celebració de la diada de Sant Jordi. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres Prestadors  Direcció de Comerç de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Les il·lustracions es realitzaran en una plantilla 
facilitada per l’organització. Veure: 
 
www.barcelona.cat/comerciescoles/ 
 

Canals de Petició  Telemàtic: al web: 
 www.barcelona.cat/comerciescoles/ 
 Telemàtic: al correu electrònic : 

info@comerciescoles.cat 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: al web: 
www.barcelona.cat/comerciescoles/ 

 Telemàtic: al correu electrònic : 
info@comerciescoles.cat 
 

  

http://www.barcelona.cat/comerc/
http://www.barcelona.cat/comerc/
http://www.barcelona.cat/comerc/
mailto:direcciocomerc@bcn.cat
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
mailto:info@comerciescoles.cat
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
mailto:info@comerciescoles.cat
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Canals de Recepció  Presencial: Lliurament de premis de punt de llibre 
 

Objectiu de gestió  Resposta a la petició en un mes en el 95 % dels 
casos 
 

 
Divulgació del comerç a les escoles 
 

Descripció: El Comerç i les Escoles és un programa educatiu que 
vol apropar als escolars el valor del teixit comercial 
arrelat a la ciutat, mostrar els oficis que hi ha al 
darrera, despertar futures vocacions professionals, 
així com educar en un consum crític i responsable.  
És un programa que permet treballar des de qualsevol 
àrea curricular o de forma interdisciplinari. Ofereix als 
centres educatius un seguit de propostes educatives, 
amb recursos i materials didàctics, per a 
complementar la tasca docent. 
 

Utilitat: Complement curricular a la formació escolar. 
 

Garantia: 
10ª edició del programa amb un augment mitjà del 
total de participants 

 
Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Les que regeixen a les escoles participants 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Petició de participació en el programa per part del 
demandant 

2. Proposta de data i activitat per part de la 
organització 

3. Confirmació per part del demandant de la 
disponibilitat per fer la activitat en las dates 
proposades 

4. Execució de l'activitat 
 

Informació 
complementària 

Veure: www.barcelona.cat/comerciescoles/ 

Objectius de gestió 
del servei  

 Resposta a la demanda de visites guiades en un 
mes, en el 95 % dels casos 

 Resposta a la demanda de tallers en dues 
setmanes en el 95 % dels casos 
 

 
MODALITAT 1: Tallers sobre consum i publicitat per la divulgació a les 
escoles del comerç de proximitat  
 
Descripció En els tallers de consum i publicitat els estudiants, 

petits consumidors d’avui, tracten qüestions generals 
de consum. L’objectiu de l’activitat és informar-los per 
tal que puguin trobar respostes a preguntes d’interès 
general que els seran útils a l’hora de convertir-se en 
consumidors responsables, actius i crítics en el futur. 
 

Ofereix Activitat. Recursos materials. Material didàctic 
segons els nivells educatius del participants. Veure: 
www.barcelona.cat/comerciescoles/ 
 

http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
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Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres Prestadors  Direcció de Comerç de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Veure: www.barcelona.cat/comerciescoles/ 

Canals de Petició Telemàtic: a l'adreça web 
www.barcelona.cat/comerciescoles/ 
Telemàtic: al correu electrònic 
info@comerciescoles.cat 
 

Canals de Gestió Telemàtic: al correu electrònic 
info@comerciescoles.cat,  
 

Canals de Recepció Presencial: al centre sol·licitant  
 

Objectiu de gestió  Resposta a la demanda de tallers en dues 
setmanes en el 95 % dels casos 
 

 
MODALITAT 2: Visites guiades a botigues de barri per la divulgació del 
comerç de proximitat a les escoles 
 
Descripció Aquesta activitat apropa l’alumnat a botigues 

històriques, emblemàtiques, properes i arrelades 
als barris de Barcelona, a partir del 
desenvolupament d’un taller pràctic en què el 
comerciant mostra i explica el seu ofici. 
 

Ofereix Activitat. Recursos materials. El programa ofereix 
unes fitxes didàctiques de cada establiment, segons 
els nivells educatius oferts pel comerç. Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/ 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres Prestadors  Direcció de Comerç de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Veure: www.barcelona.cat/comerciescoles/ 

Canals de Petició  Telemàtic: a l'adreça web: 
www.barcelona.cat/comerciescoles/ 

 Telemàtic: al correu electrònic : 
info@comerciescoles.cat 

 

Canals de Gestió  Telemàtic: al correu electrònic : 
info@comerciescoles.cat: 

 
Canals de Recepció Presencial: al centre sol·licitant i als comerços visitats  

 
Objectiu de gestió  Resposta a la demanda de visites en un mes, en el 

95 % dels casos 
 

 
 

http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
mailto:info@comerciescoles.cat
mailto:info@comerciescoles.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/comerciescoles/
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
http://www.barcelona.cat/comerciescoles/
mailto:info@comerciescoles.cat
mailto:info@comerciescoles.cat
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CARTA DE SERVEIS DE DRETS DE CIUTADANIA I PARTICIPACIÓ 
 

ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS  
 
SERVEIS 

Suport a la coresponsabilitat ciutadana 
Divulgació i difusió de la democràcia directa 
Suport i ajut a les entitats, associacions col·lectius i ciutadania en general 
Acompanyament en l’àmbit intercultural 
Prevenció i atenció en situació de violència masclista 
Servei Emissió informes estrangeria 
Servei d’Acollida a Immigrants i Refugiats 

 
ANNEXOS  

 
Centres Prestadors 

 
La Carta de Serveis de Drets de Ciutadania i Participació està adreçada als 

ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats en 
conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva 
activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza Drets de Ciutadania i Participació alhora que apropa l'Administració 
Pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  

 
Es tracta de coordinar les direccions de els serveis que fomenten una major 

sinèrgia i cooperació entre les pràctiques pròpies de l’administració i les sorgides 
de la societat civil. 

 
La Missió és satisfer l’exigència ciutadana de construir polítiques públiques de 

manera més col·laborativa, on participar no significa opinar sobre la política 
municipal , sinó intervenir- hi a través d’un diàleg que faci possible la construcció 
conjunta de les polítiques i els serveis que la comunitat necessita.  

 
La missió se centra en teixir ponts de diàleg constants dins- fora l’Ajuntament, 

propiciant i facilitant espais de col·laboració, afavorint així models de gestió, 
disseny, seguiment i avaluació de les polítiques públiques que reforcen el teixit 
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associatiu i les pràctiques comunitàries dels propis territoris i posa a disposició de 
la ciutadania espais i eines per a crear i gestionar noves formes de serveis públics. 

 
DADES DE CONTACTE  
 
Adreça Passeig de sant Joan, 75, 8ena planta, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93- 256.45.60/fax: 93- 256.45.61 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/ 

Atenció al públic Cal cita prèvia. Malgrat que no s’atén al públic en general, 
es poden sol·licitar entrevistes concertades. 
 

Com arribar-hi Metro: L4 i L5 Verdaguer, L4 Girona, L2 Tetuan 
 
Autobusos: H10, 6,19,33,34,50,51,55 
 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 

 
 Incorporar la tecnologia com a mecanisme per a l’aprofundiment democràtic 

que acompanya i possibilita la participació, amplia el seu abast i obra nous 
canals, possibilitant així mecanismes de democràcia directe. 

 Els mecanismes, plataformes o espais tecnològics que es posen a disposició 
dels processos de participació estan fets amb software lliure i auditable, 
garantint la no dependència tecnològica de les infraestructures digitals que 
s’utilitzen; la privacitat de la ciutadania; la transparència, la 
interoperabilitat i l'accessibilitat de les infraestructures digitals amb 
estàndards oberts. 

 Promoció de la protecció i la defensa dels drets polítics de la ciutadania. 
 Atenció directa a la ciutadania en les matèries que l'afecten en la seva 

relació amb l’Ajuntament, en particular, i amb la resta d’institucions, en 
general. 

 Facilitar l’accés a la informació municipal i fer publicitat activa de les 
polítiques i els serveis públics promoguts per l’Ajuntament per afavorir la 
participació ciutadana en la seva millora i en el control democràtic de l’acció 
de govern. 

 Incorporar la presència activa de la ciutadania en el procés d’elaboració, 
d'execució i d'avaluació de les polítiques públiques. 

 Col·laborar en la creació de xarxes comunitàries que facilitin l’enfortiment 
de la capacitat ciutadana per ser subjecte actiu en els afers col·lectius. 

 
Indicadors i Objectius Generals: Drets de Ciutadania i Participació gestiona 

els seus Serveis mitjançant indicadors d'activitat basats en volums de participació 
(ciutadans, entitats, associacions, propostes, iniciatives, dictàmens, ....), quantitat 
d'atencions i tramitacions, imports econòmics i projectes subvencionats, cessions, 
actuacions a petició de persones amb necessitats, etc. Per gestionar la qualitat dels 
seus Serveis, les seves Direccions fan seguiment de mesures de qualitat de servei, 
temps d'atenció, resposta, tramitació, publicació o resolució, mínims esperats de 
participació, desenvolupaments d'accions, acolliments, ..... 

  

https://www.google.es/maps/dir/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+Barcelona/@41.3976904,2.1692144,17z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3!2m2!1d2.1714031!2d41.3976904!1m0
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/
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CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
 
Processos de coresponsabilitat ciutadana i de democràcia 
directa. 
 
Canals: 
 
 Telemàtic: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/ 
 Telemàtic: http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/ 
 Telemàtic: http://governobert.bcn.cat/ca/ 
 Telemàtic: plataforma ciutadana 

https://decidim.barcelona/ 
 Presencial: debat, espais de diàleg, audiències 

ciutadanes... 
 Telefònic: telèfon del civisme 900226226 

 
Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
 
1.- Entrada: per registre ( telemàtic o presencial). Amb 
acreditació d’identitat i control terminis.  
2.- derivació telemàtica a l’àmbit que correspon  
3.- Si cal, demanar aclariments a la sol·licitud, notificar 
pròrroga de terminis, notificar a tercers afectats . 
4.- Elevar proposta de resolució / resposta 
5.- Comunicació al sol·licitant via canal de comunicació que 
hagi facilitat l’interessat. 
 
Canals: 
 
 Presencial: En oficines OAC. 
 Telemàtic: 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/re
gistre-electronic; 
http://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormulari
oBtoB.do?i=c&ambit=tescolta 
 

Temps de resposta: De tres a quatre setmanes. 
 

Informació 
complementària 

Formulari per exercir el Dret d’accés a la informació 
pública: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/def
ault.html?&stpid=20150001191&style=ciudadano&languag
e=ca 

 
SERVEIS  
 

Els Serveis de Drets de Ciutadania i Participació es centren en la democràcia 
activa, l'acció comunitària, els feminismes i LGBTI, el suport i ajut a entitats i 
associacions, la defensa dels drets de la ciutadania i la diversitat (estrangeria, 
immigrants i refugiats). 

 
 Suport a la coresponsabilitat ciutadana 
 Divulgació i difusió de la democràcia directa 
 Suport i ajut a entitats, associacions, col·lectius i ciutadania en general 
 Acompanyament en l’àmbit intercultural 
 Prevenció i atenció en situació de violència masclista 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/
http://governobert.bcn.cat/ca/
https://decidim.barcelona/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
http://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.cat/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001191&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001191&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001191&style=ciudadano&language=ca
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 Servei d’Informes d’estrangeria 
 Servei d’Acollida a Immigrants i refugiats 
 

Suport a la coresponsabilitat ciutadana 
 

Descripció Suport per afavorir la implicació ciutadana en l’elaboració 
de les actuacions públiques a través del debat i els espais 
de trobada entre ciutadania i ajuntament per col·laborar en 
el disseny, el seguiment i l’avaluació de les polítiques 
municipals. 
La presència en els espais de trobada no es fa amb criteris 
de “representació “ sinó de “representativitat” dels 
projectes socials impulsats per les organitzacions socials i 
de la presència de ciutadania que té interès en promoure 
debats i iniciatives concretes. 
 

Utilitat Millorar la incidència real de la ciutadania en les polítiques 
públiques de la ciutat  
 

Garantia S’articulen un diàleg i un debat continuat en el temps 
sobre les actuacions públiques en els òrgans de 
participació que són espais de cooperació pública ciutadana 
i d’acció conjunta entre institucions i organitzacions i 
professionals  
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, 2002. 
Veure:  
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_part.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes

%20de%20barri.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_dist.pdf 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: l’exercici de la sobirania popular, que no es redueix 
a l’elecció dels representants sinó que facilita la ciutadania 
activa a través del dret a la informació , dret a la 
participació i dret a la iniciativa ciutadana . 
 
Deures: contribuir activament al compliment dels 
objectius dels espais i processos de participació 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- comunicació del contingut de la participació 
2.- formulació de les aportacions ciutadanes/propostes 
d’interès general ciutadà3.- resposta de l’Ajuntament a les 
aportacions/ propostes ciutadanes. 
4.-emissió d’ informes participatius  
5.- emissió de memòries participatives 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Publicitar el 90% dels informes participatius o 
memòries participatives dels consells i processos 
participatius abans de tres mesos de la seva 
finalització. 

  
 

  

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
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MODALITAT 1: El Consell de Ciutat 

 
Descripció Òrgan de participació en el que estan representats els 

diferents àmbits sectorials i territorials de la ciutat de 
Barcelona. Es per tant, l’òrgan de participació amb una 
visió més àmplia de la ciutat. La seva missió es elaborar 
dictàmens i assessorar a l’Ajuntament en la definició de les 
grans línies de la política municipal. 
 

Ofereix Document. Els dictàmens del Plenari del Consell de Ciutat 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

A més de la sessió plenària del Consell de Ciutat que és 
pública, aquest òrgan de participació compta amb una 
Comissió Permanent i diferents grups de treball .  
Veure: http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=4 
 

Canals de Petició  Presencial: a la Secretaria del Consell de Ciutat: 
Passeig de sant Joan, 75, 3ª planta. 08009 BCN  

 Telefònic: 932564564 
 Telemàtic: al correu electrònic conselldeciutat@bcn.cat 
 Telemàtic : a les xarxes socials i a la web del Consell 

de Ciutat 
 

Canals de Gestió  Presencial: a la Secretaria del Consell de Ciutat: 
Passeig de sant Joan, 75, 3ª planta. 08009 BCN  

 Telefònic: 932564564 
 Telemàtic: al correu electrònic conselldeciutat@bcn.cat 
 Telemàtic : a les xarxes socials i a la web del Consell 

de Ciutat 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic : a la web del Consell de Ciutat (web de 
publicació de resultats) 

 Telemàtic : A les xarxes socials 
 

Objectiu de gestió  Publicar el 100% de la informació resultant a la web 
del Consell de Ciutat abans d’un mes des de la seva 
aprovació. 
 

 
MODALITAT 2: Els consells sectorials 

 
Descripció Els consells sectorials analitzen les necessitats de la 

ciutadania en el seu àmbit i del funcionament dels serveis 
propis; el seguiment i la rendició de comptes; la proposta 
de línies d’anàlisis i estudis, l’anàlisi i control dels 
pressupostos del sector , entre d’altres.  
En definitiva, acompanyen en el disseny, l’execució i 
l’avaluació de l’acció municipal en l’àmbit que els és propi. 
 

Ofereix Document. Els Informes participatius del consell sectorial 
que es tracti. Les actes de la Comissió Permanent del 
consell sectorial que es tracti. Les actes dels grups de 
treball del consell sectorial que es tracti 

http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=4
mailto:conselldeciutat@bcn.cat
https://www.facebook.com/pages/Consell-de-Ciutat-de-Barcelona/406677796013174
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=16
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=16
mailto:conselldeciutat@bcn.cat
https://www.facebook.com/pages/Consell-de-Ciutat-de-Barcelona/406677796013174
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=16
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=16
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=1
https://www.facebook.com/pages/Consell-de-Ciutat-de-Barcelona/406677796013174
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Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

Llista de consells sectorials: 
 Consell Municipal de Benestar Social  
 Consell Assessor de la Gent Gran  
 Consell Municipal del Poble Gitano  
 Consell Municipal d'Immigració  
 Consell Municipal de Cooperació Internacional  
 Consell Municipal d'Associacions  
 Consell Escolar Municipal de Barcelona  
 Consell de la formació professional 
 Consell Municipal de Protecció i defensa dels 

Animals:  
 Consell Municipal de Consum  
 Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i 

dones Transsexuals i Intersexuals  
 Consell Ciutat i Comerç  
 Consell Ciutadà per la Sostenibilitat  
 Consell de l'Habitatge Social de Barcelona  
 Consell de Cultura de Barcelona  
 Consell Rector de l'IMD  
 Consell de les Dones  
 Pacte per la Mobilitat  
 Consell Municipal de l'Esport 

 
Canals de Petició Presencial: En oficines OAC 

Telefònic: al número 93.256.45.64. 
Telemàtic: als següents correus electrònics:  
 Consell Municipal de Benestar Social: cmbs@bcn.cat 
 Consell Assessor de la Gent Gran: cagg@bcn.cat 
 Consell Municipal del Poble Gitano: cmpg@bcn.cat 
 Consell Municipal d'Immigració: cmi@bcn.cat 
 Consell Municipal de Cooperació Internacional: 

cmci@bcn.cat 
 Consell Municipal d'Associacions: cmeb@bcn.cat 
 Consell Escolar Municipal de Barcelona: cemb@bcn.cat 
 Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones 

Transsexuals i Intersexuals: cmglhdti@bcn.cat 
 Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: ccs@bcn.cat 
 Consell de l'Habitatge Social de Barcelona: 

chsb@bcn.cat 
 Consell de Cultura de Barcelona: ccb@bcn.cat 
 Consell de les Dones: cd@bcn.cat 
 Pacte per la Mobilitat: pmb@bcn.cat 

 
Canals de Gestió Presencial: En oficines OAC 

Telefònic: al número 93.256.45.64. 
Telemàtic: als següents correus electrònics:  
 Consell Municipal de Benestar Social: cmbs@bcn.cat 
 Consell Assessor de la Gent Gran: cagg@bcn.cat 
 Consell Municipal del Poble Gitano: cmpg@bcn.cat 
 Consell Municipal d'Immigració: cmi@bcn.cat 
 Consell Municipal de Cooperació Internacional: 

cmci@bcn.cat 
 Consell Municipal d'Associacions: cmeb@bcn.cat 
 Consell Escolar Municipal de Barcelona: cemb@bcn.cat 

http://w3.bcn.es/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,88652498_88654198_1,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,621827984_822740199_1,00.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/menuitem.2d5d62cf16397c0ebe9f993720348a0c/?vgnextoid=c98e7e1b79c63410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html
http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/consell_municipal
http://www.bcn.es/cmab/
http://w10.bcn.es/APPS/wprportalcem/home.do
http://www.fundaciobcnfp.cat/index.php/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/adopta/ca/node/46
http://ajuntament.barcelona.cat/adopta/ca/node/46
http://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/home
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/comerc/participacio-forum-ciutat-i-comerc
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat
http://www.consorcihabitatgebcn.cat/
http://www.conselldecultura.cat/
http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/organs-govern
http://w3.bcn.cat/dones/0,4022,170957416_1448485462_1,00.html
http://mobilitat.ajuntament.barcelona.cat/ca/pacte-per-la-mobilitat/que-es-el-pacte
http://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca/qu%C3%A8-%C3%A9s-el-consell-municipal-de-lesport
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://w3.bcn.es/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,88652498_88654198_1,00.html
mailto:cmbs@bcn.cat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,621827984_822740199_1,00.html
mailto:cagg@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/menuitem.2d5d62cf16397c0ebe9f993720348a0c/?vgnextoid=c98e7e1b79c63410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
mailto:cmpg@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html
mailto:cmi@bcn.cat
http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/consell_municipal
mailto:cmci@bcn.cat
http://www.bcn.es/cmab/
mailto:cmeb@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/wprportalcem/home.do
mailto:cemb@bcn.cat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
mailto:cmglhdti@bcn.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat
mailto:ccs@bcn.cat
http://www.consorcihabitatgebcn.cat/
mailto:chsb@bcn.cat
http://www.conselldecultura.cat/
mailto:ccb@bcn.cat
http://w3.bcn.cat/dones/0,4022,170957416_1448485462_1,00.html
mailto:cd@bcn.cat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173124074,00.html
mailto:pmb@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://w3.bcn.es/V45/Home/V45HomeLinkPl/0,3698,88652498_88654198_1,00.html
mailto:cmbs@bcn.cat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,621827984_822740199_1,00.html
mailto:cagg@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/menuitem.2d5d62cf16397c0ebe9f993720348a0c/?vgnextoid=c98e7e1b79c63410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
mailto:cmpg@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/consell_municipal.html
mailto:cmi@bcn.cat
http://www.bcn.cat/cooperacio/cat/consell_municipal
mailto:cmci@bcn.cat
http://www.bcn.es/cmab/
mailto:cmeb@bcn.cat
http://w10.bcn.es/APPS/wprportalcem/home.do
mailto:cemb@bcn.cat
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 Consell Municipal de Gais, Lesbianes i homes i dones 
Transsexuals i Intersexuals: cmglhdti@bcn.cat 

 Consell Ciutadà per la Sostenibilitat: ccs@bcn.cat 
 Consell de l'Habitatge Social de Barcelona: 

chsb@bcn.cat 
 Consell de Cultura de Barcelona: ccb@bcn.cat 
 Consell de les Dones: cd@bcn.cat 
 Pacte per la Mobilitat: pmb@bcn.cat 

 
Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: a la web del Consell de Ciutat o web pròpia 
del Consell sectorial que en disposi 
 

Objectiu de gestió  Reducció del temps d’informació de l’acció de govern 
municipal a un màxim del 30% del temps total de les 
sessions plenàries dels consells sectorials per facilitar 
la participació activa i àmplia de la ciutadania present. 

 Aixecar acta de les demandes de la ciutadania en el 
100% de les sessions del s consells sectorials, siguin 
plenàries, comissions o grups de treball. 
 

 
MODALITAT 3: Processos participatius urbans 

 
Descripció Els Processos Participatius són espais de trobada entre 

representants polítics, tècnics/ques de la Direcció de 
Serveis de Democràcia Activa i Descentralització i la 
ciutadania tant a títol individual com organitzada a on es 
comparteixen diferents punts de vista, per tal d’intentar 
cercar solucions consensuades a diferents reptes de la 
ciutat. 
 

Ofereix Document. Està reglamentat l’existència de dos possibles 
lliurables a l’acabar un procés participatiu: 
 Memòria participativa ( en les iniciatives de major 

transcendència que afectin la globalitat d’un districte o 
el conjunt d’un barri) 

 Informe participatiu: per a projectes o actuacions 
sectorials o d’àmbit inferior al barri 

  
Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

Normes Reguladores de participació ciutadana (audiència 
pública de ciutat) 
Normes Reguladores de funcionament dels districtes 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
 Presencial: al Consell de Barri o Districte 
 Telemàtic: a la web del Consell de Ciutat 
 Telemàtic: a la Web de ciutadania 

 
Canals de Gestió  Presencial: a les reunions informatives que s'organitzin 

Telefònic: 932564564 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a l'acte programat al territori/ districte que 
es tracti 
 

http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,1224745232_1226059460_1,00.html
mailto:cmglhdti@bcn.cat
http://www.sostenibilitatbcn.cat/index.php/consell-ciutada-per-la-sostenibilitat
mailto:ccs@bcn.cat
http://www.consorcihabitatgebcn.cat/
mailto:chsb@bcn.cat
http://www.conselldecultura.cat/
mailto:ccb@bcn.cat
http://w3.bcn.cat/dones/0,4022,170957416_1448485462_1,00.html
mailto:cd@bcn.cat
http://w3.bcn.es/XMLServeis/XMLHomeLinkPl/0,4022,173124074,00.html
mailto:pmb@bcn.cat
http://www.conselldeciutat.cat/ca/page.asp?id=1
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.conselldeciutat.cat/es/page.asp?id=16
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/
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Objectiu de gestió  Obtenir una avaluació mitjana d’enquesta de 
satisfacció per sobre del 7 sobre 10 
 

 
MODALITAT 4: Les Audiències públiques de ciutat 

 
Descripció És l’espai de participació reservat a proposar temes 

concrets a debat d’interès per a la ciutadania de la ciutat 
on puguin intervenir lliurament i interlocutar amb 
l’alcalde/essa o els/les regidors/es en qui delegui. Les 
audiències publiques acostumen a estar vinculades a un 
procés participatiu. 
 
La convocatòria de l’audiència pública s’ha de fer amb la 
difusió, publicitat i antelació adequada amb la finalitat de 
que tothom interessat hi pugui participar i mai amb un 
període inferior als quinze dies 
 

Ofereix  Informació /dades. Ser directament informat per un 
electe municipal responsable del tema per el que s’ha 
convocat l’audiència pública 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

Possibles formes d'activació: 
 A petició ciutadana – pel mínim de l’1% del padró 

municipal de persones més grans de setze anys- per a 
temes puntuals i de transcendència especial. 

 A petició d’un col·lectiu de nois i noies menors de setze 
anys vinculats a una institució educativa.  

 A petició de l’òrgan de participació de màxima 
representativitat ciutadana: el Consell de Ciutat. 

 A requeriment de l’alcalde /essa en convocatòria de 
caràcter extraordinari, incloent la convocatòria 
d’alcaldia per a població menor de 16 anys. 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
 Telemàtic: per atenció en línia 

http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.ex
ecutant.do?detall=1948&consulta=1&directo=0&tescol
ta=1&paraules=audiencia%20publica 
 

Canals de Gestió  Telefònic: al telèfon del ciutadà 
 Telemàtic: al correu electrònic del ciutadà. 

 
Canals de 
Recepció 

 Presencial: a la Audiència Pública de Ciutat 

Objectiu de gestió  Aconseguir assistències a les audiències públiques de 
ciutat que superin les 300 persones en el 90% de les 
convocatòries. 

 Incorporar la possibilitat de rèplica de la ciutadania 
després de la resposta del regidor/a. 
 

 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=1948&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=audiencia%20publica
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=1948&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=audiencia%20publica
http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=1948&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=audiencia%20publica
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Divulgació i difusió de la democràcia directa 
 

Descripció Impuls d’accions de comunicació que donin a conèixer a la 
ciutadania els mecanismes de democràcia directa i facilitar 
els recursos necessaris per al seu impuls.  
 
En concret, la publicitat i comunicació de mecanismes com 
la iniciativa ciutadana, introduint mecanismes de 
discriminació positiva per als col·lectius minoritaris, més 
vulnerables o amb menys recursos. 
 

Utilitat Aprofundir en els mecanismes de democràcia directa que 
permeten al conjunt de la ciutadania –ja sia d’un barri, 
d’un districte o de la ciutat- decidir –amb caràcter 
vinculant- sobre els problemes que l’afecten , potenciant la 
participació dels col·lectius que no tenen espai en la 
democràcia representativa com poden ser infants, 
adolescents, joves o barcelonins d’origen divers. 
 

Garantia Es creen les condicions perquè el ciutadà/na s’apoderi i sia 
el subjecte protagonista a l’hora de decidir sobre els temes 
i/o problemes que l’afecten més directament.  
La pròpia normativa reguladora 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, 2002. 
Veure:  
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_part.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes

%20de%20barri.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_dist.pdf 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: a l’exercici del sufragi universal per prendre una 
decisió política ja sia a nivell d’un barri, districte o ciutat. 
 
Deures: contribuir activament al compliment dels 
reglaments específics de cadascun dels mecanismes de 
democràcia directa. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Difusió dels mecanismes de democràcia directa, ja 
siguin presencials i o telemàtics donant suport a les 
demandes ciutadanes que sorgeixen en aquest sentit en 
els espais de participació. 
2.- Recollida/ Registre de les iniciatives/ consultes/ 
plataformes ciutadanes que comptin amb suficient suport 
per part d’un sector de la ciutadania a través de mitjans 
presencials i/o telemàtics.. 
3.- Facilitar els recursos necessaris per el seu impuls ( 
publicitat i comunicació de les iniciatives ciutadanes )  
4.- Introducció de mecanismes de discriminació positiva 
per als col·lectius minoritaris, més vulnerables o amb 
menys recursos 
5.- Suport organitzatiu i tecnològic  
6.-Retorn a la ciutadania individual o organitzada de la 
informació i/o processos resultants 
7.- Avaluació de la gestió del servei. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Informar públicament en canals telemàtics de forma 
explícita abans de dos mesos en el 95% dels casos. 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
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 Donar la primera resposta a la sol·licitud des de 
l’Ajuntament abans de 3 mesos en el 95% dels casos. 
 

 
 

MODALITAT 1: Iniciatives populars 
 

Descripció Permet a qualsevol resident a la ciutat promoure accions o 
activitats municipals en l’àmbit de les competències 
municipals. No s’inclouen les iniciatives de caràcter 
tributari o de preus públics i aquelles que han estat objecte 
d’un altre procés participatiu amb el compliment de totes 
les seves fases. 
 

Ofereix Document. En cas d’acceptació de la iniciativa ciutadana: 
l’acord del plenari del Consell Municipal. En cas de no 
admissió de la iniciativa ciutadana, un escrit motivat que 
justifiqui la negativa 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

La iniciativa ciutadana es sotmetria a informació pública a 
través dels mitjans habituals durant 30 dies. Un cop passat 
el tràmit d’exposició pública, la iniciativa es sotmetrà a 
consideració de l’òrgan pertinent, perquè n’examini el 
contingut. Si es d’acceptació favorable per l’òrgan 
pertinent, la iniciativa es presentarà al Plenari del Consell 
Municipal, si s’escau, per a la seva aprovació. 
 

Canals de Petició  Presencial: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Correu postal: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Telemàtic: a través de la web de la ciutat 
http://www.bcn.cat on es podrà obtenir la sol·licitud.  

 Telemàtic: mitjançant el Registre de la Seu electrònica 
 

Canals de Gestió  Correu postal: entre la ciutadania (individual i/o 
representant de la ciutadania col·lectiva) i la Direcció 
de serveis de democràcia Activa i descentralització. 
(Passeig de sant Joan, 75, 3era planta , BCN08009). 

 Telemàtic: Per correu electrònic entre la ciutadania 
(individual i/o representant de la ciutadania col·lectiva) 
i participació@bcn.cat 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: el procés de recepció es faria públic en la 
web municipal de la ciutat http://www.bcn.cat 
 

Objectiu de gestió  Informar públicament en canals telemàtics de forma 
explícita abans de dos mesos en el 95% dels casos. 
 

 
 
 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.bcn.cat/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
mailto:participació@bcn.cat
http://www.bcn.cat/
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MODALITAT 2: Consultes populars 
 

Descripció Poden ser objecte de consulta els assumptes de 
competència municipal que tinguin caràcter local i , a més, 
que siguin d’especial importància per els interessos dels 
veïns i veïnes , excepte els relatius a les finances locals. 
 
El mínim necessari de participació sobre el cens dirigit per 
a què la consulta sigui presa en consideració actualment 
està en el 50% (en fase de revisió). 
 

Ofereix Document. Activitat. Convocatòria de Consulta. 
Realització de Consulta.  
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 
 

Informació 
complementària 

Quan la consulta fos conseqüència d’una iniciativa 
ciutadana se li pot aplicar el mateix reglament que afecta a 
la iniciativa. 
L’objecte de la consulta no pot ser contrari a l’ordenament 
jurídic espanyol o català. 
 

Canals de Petició  Presencial: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Correu postal: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Telemàtic: a través de la web de la ciutat 
http://www.bcn.cat on es es podrà obtenir la 
sol·licitud. Telemàtic: mitjançant el Registre de la Seu 
electrònica 
 

Canals de Gestió  Correu postal: entre la ciutadania (individual i/o 
representant de la ciutadania col·lectiva) i la Direcció 
de serveis de democràcia Activa i descentralització. 
(Passeig de sant Joan, 75, 3era planta , BCN08009). 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: el procés de recepció es faria públic en la 
web municipal de la ciutat http://www.bcn.cat 
 

Objectiu de gestió  Donar la primera resposta a la sol·licitud des de 
l’Ajuntament abans de 3 mesos en el 95% dels casos. 
 

 
MODALITAT 3: PLATAFORMA DIGITAL DECIDIM.BARCELONA 

 
Descripció Decidim.Barcelona és la plataforma de participació 

digital de l'Ajuntament de Barcelona en codi obert i 
elaborada amb programari lliure.  
 
Té per objectiu ser un espai de referència per construir una 
ciutat democràtica, oberta i transparent que potenciï la 
participació de la ciutadania en la construcció/definició de 
les polítiques de la ciutat. 
 

Ofereix Informació/dades. Activitat. Espai electrònic per 
debatre, comentar propostes , donar suport a propostes i 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.bcn.cat/
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic
http://www.bcn.cat/
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edició digital de les propostes o aportacions fetes amb 
garantía de traçabilitat de la proposta/es aportades. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 

Informació 
complementària 
 

La plataforma inicia la seva activitat l'any 2016. 

Canals de Petició  Telemàtic: a l’adreça web https://decidim.barcelona 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: a l’adreça web https://decidim.barcelona 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: a l’adreça web https://decidim.barcelona 

Objectiu de gestió  Nombre de residents a Barcelona enregistrats a la 
plataforma superior a 15.000 
 

 
Suport i ajut a les entitats, associacions col·lectius i ciutadania en general 
 

 
Descripció: Es prioritza el suport als barris com espais d’identitat i 

convivència i s’articulen les diferents realitats associatives, 
pràctiques participatives i de capacitat de mobilització dels 
barris a una gran varietat de realitats, necessitats, 
experiències , etc. 
 
Es dona suport i col·laboració a moviments ciutadans que 
tinguin com a eix la participació col·lectiva ,oferint ajuts i 
recursos econòmics a les entitats i associacions de la ciutat 
per al desenvolupament de la seva tasca. 
 
Igualment, es potencia el teixit associatiu i es 
desenvolupen formules per a la gestió de programes 
sectorials o equipaments que permeten models de gestió 
comunitària , incloent formes de cogestió. 
 

Utilitat: Facilitar les expressions de la ciutadania que mostren una 
clara voluntat de fer, de construir i de gestionar serveis 
comunitaris i serveis públics.  
 
Millora del funcionament democràtic de les associacions i 
millora de la qualitat democràtica de les pràctiques 
organitzatives de la ciutat. 
 

Garantia: La contribució del servei a potenciar un associacionisme de 
base àmplia , de funcionament democràtic i en xarxa, 
posant en valor i facilitant els processos d’associacionisme 
i d’autoorganització 
 
L’acompanyament als qui volen fer un pas més en el 
paradigma de la participació; substituint les demandes a 
l’Ajuntament i la participació en el debat públic per la 
demanda d’espais i eines a fi de poder dissenyar i 
gestionar els propis serveis.  
 

https://decidim.barcelona/
https://decidim.barcelona/
https://decidim.barcelona/
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Normativa 
reguladora del 
Servei 

Normes Reguladores de la Participació Ciutadana, 2002 
(en fase de revisió): 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_part.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes

%20de%20barri.pdf 
 http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_re

g_dist.pdf 
 

Pla de Suport a l’Associacionisme: 
http://www.cab.cat/download/2congres/linies_i_mesures_
2ncongres_300411.pdf 
 
Model de bases de la Gestió Cívica dels equipaments per 
activitats i serveis municipals ( BOP, 23 d’abril 2015): 
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&04
/022015011084.pdf&1 
 
Normativa General Reguladora de les Subvencions 
Municipals: https://www.icab.cat/files/242-238423-
DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

En el cas de la gestió cívica d’iniciativa institucional: 
Drets : dret a gestionar equipaments públics municipals, 
segons regula el document de bases de la gestió cívica. 
Deures : formalitzar la gestió cívica d’acord amb els 
procediments que se’n deriven de la normativa citada 
anteriorment. 
En el cas de les subvencions:  
Drets: dret a concórrer a la convocatòria de subvencions 
municipals atenent a les bases reguladores generals i 
específiques que es publiquen anualment. 
Deures: Els/Les sol·licitants han de presentar, durant el 
termini de presentació de les sol·licituds establert en la 
convocatòria, els documents bàsics 1 i 2 degudament 
complimentats i signats; corresponent cada sol·licitud a un 
sol projecte amb un únic codi de modalitat (àmbit temàtic, 
programa específic i àmbit territorial) al qual es vol 
concórrer. 
Els sol·licitants accepten la realització de les comunicacions 
previstes en la convocatòria per part de l’Administració, al 
correu electrònic que necessàriament han d’indicar. 
 
 

Procediments de 
gestió del servei 

En el cas de subvencions municipals:  
1. Publicació i comunicació de la convocatòria de 
subvencions  
2. recepció de sol·licituds de subvenció 
3. Anàlisi i avaluació de les propostes i projectes 
4. Sol·licitud d’informació addicional i proposta de resolució  
5. Publicació provisional de la resolució  
6. Període d’ al·legacions 
7. Publicació definitiva  
 
el cas de la gestió cívica d’iniciativa institucional: (Per 
concurrència pública)  
1. Publicació de la convocatòria i bases aplicables al 
Butlletí Oficial de la Província ( BOP) i altres mitjans de 
difusió municipal. 
2. Presentació de propostes per part de les entitats 

http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_part.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/normes%20de%20barri.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://governobert.bcn.cat/sites/default/files/norm_reg_dist.pdf
http://www.cab.cat/download/2congres/linies_i_mesures_2ncongres_300411.pdf
http://www.cab.cat/download/2congres/linies_i_mesures_2ncongres_300411.pdf
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&04/022015011084.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2015&04/022015011084.pdf&1
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
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juntament amb la documentació que acrediti la seva 
idoneïtat. 
3. Període d’informació pública 
4. La Comissió de Valoració pren decisió motivada i 
atenent als criteris fixats a les Bases de l’entitat 
seleccionada. 
5.Formalització del conveni de col·laboració entre l’òrgan 
municipal competent i l’entitat. 
6.- Acceptació per part de l’entitat de la prohibició de cedir 
o transmetre la condició de gestor cívic, durada i 
manteniment i conservació de les instal·lacions o immobles 
municipals. 
7. Fixació de règim econòmic , indicadors i control de 
gestió  
8. Designació dels canals de participació  
9. Concreció del règim de gestió de les instal·lacions 
auxiliars o complementàries. 
10. Concreció de les causes d’extinció del conveni. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Augmentar el nombre de xarxes comunitàries fins 
aconseguir que en el 85% dels barris de la ciutat es 
desenvolupin activitats relacionades amb elles. 
 

 
MODALITAT 1: Subvencions a projectes de ciutadania 

 
Descripció L’Ajuntament valora i reconeix els projectes que es duen a 

terme des de la ciutadania activa i organitzada; i per això 
facilita els mitjans necessaris a les coordinadores de les 
entitats i associacions 
 
Es promouen acords de col·laboració amb associacions 
ciutadanes , mitjançant les quals s’ajudarà, si es legalment 
escaient, a facilitar el suport econòmic a programes i/o 
projectes específics d’aquestes associacions, sempre i que 
el seu contingut sia d’interès per a la comunitat i barri on 
es desenvolupen. 
 

Ofereix Econòmic. Suport econòmic 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 
 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 
 

 Drets de Ciutadania i Participació  

Informació 
complementària 

Cal estar inscrit al Fitxer Gral. d’Entitats 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/def
ault.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano 
 

Canals de Petició  Presencial: amb els tècnics dels Centres Prestadors 
 Presencial: Al Registre de les oficines OAC de 

l'Ajuntament de Barcelona 
 Telemàtic: a la seu electrònica de la web de la ciutat 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 
 

  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000212&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
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Canals de Gestió  Telemàtic: Per correu electrònic a 
esuport_subvencions@bcn.cat, i al compte del 
sol·licitant 

 Correu postal: carrer Avinyó, 32 primer pis BCN 
08002, i a l'adreça del sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 

 Telefònic: SMS al telèfon del sol·licitant 
 Telemàtic: Per correu electrònic al compte del 

sol·licitant 
 Correu postal: a l'adreça del sol·licitant 
 Telemàtic: al web 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-
administrativa/subvencions 
 

Objectiu de gestió  Resoldre provisionalment i informar als sol·licitants 
abans de 4 mesos 
 

 
MODALITAT 2: Subvencions Cessió d’espais per interès públic 

 
Descripció Facilita espais i/o infraestructures amb la finalitat d’ 

afavorir el desenvolupament d’usos i activitats d’interès 
públic i la implicació de la societat civil en la regeneració i 
dinamització del teixit urbà. 
 

Ofereix Instal·lació. Recursos materials. Un terreny, un edifici, 
sales d’actes, sales polivalents , sales de reunions, patis,... 
depenent en funció del centre i del reglament que afecti. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

Depèn del lliurable que es tracti i de l’espai que es tracti. 
Veure http://lloguerespais.bcn.cat/ca/preus 
 
Segons contracte de cessió d’ús. 
 

Centres 
Prestadors 

 Torre Jussana Centre de Serveis a les 
Associacions 

 Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
 

Informació 
complementària 

En el cas de Pla Buits la cessió dels terrenys i, per tant, el 
desenvolupament dels projectes seleccionats, tindran una 
durada d’un any, prorrogable anualment i fins a un màxim 
de tres anys més. L’Ajuntament assumirà la despesa 
associada a les tasques d’adequació dels terrenys i 
d’instal·lació de serveis que siguin necessàries per a la 
posada en funcionament dels projectes abans de fer 
efectiva la cessió dels terrenys. 
 

Canals de Petició  Presencial: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Telemàtic: a la seu electrònica de la web de la ciutat 
 https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel

/default.html?&stpid=20030000880&style=ciudadano 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: al correu electrònic de l’equipament o 
centre on es contracti una cessió d’ús d’espai públic 

 Correu postal: de l’equipament o centre on es contracti 
una cessió d’ús d’espai públic 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a l’equipament o centre on es contracti una 
cessió d’ús d’espai públic 

mailto:esuport_subvencions@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions
http://lloguerespais.bcn.cat/ca/preus
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20030000880&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20030000880&style=ciudadano
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Objectiu de gestió  Donar la primera resposta a la sol·licitud des de 
l’Ajuntament abans de 3 mesos en el 95% dels casos. 
 

 
MODALITAT 3: Cessió d’espais de Gestió Cívica 

 
Descripció D’acord amb l’article 34 de la Carta Municipal de Barcelona 

i amb l’article 12 de les Normes Reguladores de 
Participació Ciutadana, la gestió cívica és un instrument de 
participació ciutadana pel qual s’atribueix a una entitat 
sense ànim de lucre la gestió d’activitats, equipaments i 
serveis municipals, susceptibles de gestió indirecta, amb 
l’objectiu, entre d’altres, de fomentar la participació 
ciutadana en iniciatives d’interès públic. 
 

Ofereix Instal·lacions. Recursos materials. Recursos d’ús i de 
lloguer d’espais, materials 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Torre Jussana Centre de Serveis a les 
Associacions 

Informació 
complementària 

Les característiques de la gestió cívica són les següents:  
 
1. caràcter no onerós que significa que no es preveu el 
concepte de retribució per la gestió, ja que tots els 
beneficis s’han de reinvertir en l’espai i en el seu projecte.  
2. només poden ser subjectes de la gestió cívica les 
entitats, associacions, i organitzacions sense afany de 
lucre arrelades al territori. 
 

Canals de Petició  Presencial: Al Registre de les oficines OAC de 
l'Ajuntament de Barcelona 

 Presencial: A l’òrgan municipal que escaigui, segons 
tipologia de l’espai. 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: al correu participacio@bcn.cat 
 Presencial: A l’òrgan municipal que escaigui, segons 

tipologia de l’espai. 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: a la seu municipal decidida. 

Objectiu de gestió  Obtenir una avaluació mitjana de l’enquesta de 
satisfacció als usuaris i usuàries dels espais de gestió 
cívica superior al 7 sobre 10 

  
 

MODALITAT 4: Assessorament i suport tècnic a l’acció comunitària 
 

Descripció Assessorament i suport tècnic en accions o projectes 
grupals i/o veïnals que fomentin la convivència i la 
solidaritat, estimulin el treball conjunt i la cooperació entre 
diferents agents al territori. 
 

Ofereix Informació/Dades. Document. Recursos materials. 
Informació i dades en forma de documents, i altres 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
mailto:participacio@bcn.cat
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recursos materials 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Torre Jussana Centre de Serveis a les 
Associacions 

 Direcció de Serveis d’ Acció Comunitària 
 

Informació 
complementària 

Cal estar donat d’alta (inscrit) al Fitxer General d’Entitats 
Es potencia i vetlla també pel compliment i difusió del Codi 
ètic de les associacions. 
 

Canals de Petició  Telemàtic: Per correu electrònic al tècnic referent del 
Dept. d’Acció Comunitària comunitària@bcn.cat 

 Correu postal: a la Direcció d’Acció Comunitària, 
Passeig de Sant Joan , 75, 6ena planta. BCN 08009 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: Per correu electrònic al tècnic referent del 
Dept. d’Acció Comunitària comunitària@bcn.cat, i al 
compte del sol·licitant 

 Telefònic: als telèfons 932564593, 932564566, 
932564565 i al del sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: A la seu de l’entitat o associació, al barri , 
als equipaments de l’entorn, etc. 
 

Objectiu de gestió  Programar atenció abans de 30 dies en el 90% de 
casos 

 
MODALITAT 5: Web de la xarxa de Casals de Barri a la ciutat 

 
Descripció Mitjà de comunicació i diàleg entre els veïns/es , persones 

usuàries i el barri en general. Transmet els valors 
essencials dels casals de barri; i a més, la web facilita la 
participació del veïnat en projectes comunitaris del barri. 
 
Igualment, desenvolupa la comunicació externa i donar 
visibilitat a l’ activitat i servei de la xarxa de casals de barri 
de Barcelona. 
 

Ofereix Informació/Dades. Informació i publicacions 
audiovisuals. Accés a cessió d’espais i a activitats diverses 
com la participació en projectes de voluntariat. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Als casals de barri de districte. Veure 
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/onsom.html 
 

Informació 
complementària 

Promou i facilita la possibilitat de dedicar temps lliure 
personal a construir projectes col·lectius pel barri. 

Canals de Petició  Telemàtic: Al web 
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm 
 

Canals de Gestió  Telemàtic: Al web 
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm 
 

http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/fitxer-entitats
mailto:comunitària@bcn.cat
mailto:comunitària@bcn.cat
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/onsom.html
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm
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Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: Al web 
http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm 
 

Objectiu de gestió  El 80% de l’activitat realitzada a la xarxa de casals de 
barri estarà publicada a la web 

  
 

Acompanyament en l’àmbit intercultural 
 

Descripció Acompanyament en la creació de nous projectes amb 
enfocament intercultural, aportant recursos tècnics, 
econòmics i comunicatius del Programa Barcelona 
Interculturalitat segons les especificitats dels territoris. 
 

Utilitat Activitats antirumors per a població de diferents trams 
d’edat 
 
Formació adreçada a professionals d'entitats de la ciutat. 
 

Garantia Treball col·laboratiu amb entitats i associacions per accions 
de sensibilització des de la proximitat; així com impuls de 
sinergies amb els diferents mitjans de comunicació per 
assolir un tractament més positiu de la diversitat cultural. 
Promoció de l'activitat associativa facilitant a les més de 
40 entitats del CMIB els seus projectes mitjançant la 
difusió dels seus projectes i fomentant les xarxes 
associatives. 
 

Ofereix Informació/Dades. Document. Recursos materials. 
Informació i dades en forma de documents, i altres 
recursos materials 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros.  

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Veure: 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_
municipal/plans.html 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Veure: 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/participacio
/plans/ProcedimentIncorporacioEntitatsCMIB.pdf 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Primera entrevista amb l’entitat sol·licitant per definició 
objecte de la consulta i ajust al servei 
2.- Acompanyament en la recerca de la solució més adient 
3.- Participació de l’entitat en activitats dinamitzadores 
més escaients  
4.- Avaluació del procés i , si s’escau, redefinició de cara al 
futur 
5.- Integració en la xarxa d’associacions i entitats 
interculturals 
 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis de Drets de la Ciutadania i 
Diversitat 

 Oficina d’Assumptes Religiosos (OAR) 
 Oficina per a la No Discriminació (OND) 
 Espai Avinyó Llengua i Cultura 

 

http://www.bcn.cat/casalsdebarri/ca/welcome.htm
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/plans.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/plans.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/participacio/plans/ProcedimentIncorporacioEntitatsCMIB.pdf
http://www.bcn.cat/novaciutadania/pdf/ca/participacio/plans/ProcedimentIncorporacioEntitatsCMIB.pdf
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Informació 
complementària  

El Consell Municipal d’Immigració (CMIB) neix l’any 1997 a 
partir de 16 entitats. Durant aquests anys la seva activitat 
ha estat intensa: documents, tallers i debats, organització 
d’activitats com ara la Trobada Intercultural o, més 
recentment, el Dia del Migrant, recomanacions als 
diferents plans d’actuació municipal i un llarg etcètera. 
Actualment, el Consell Municipal d’Immigració està format 
per més de 40 entitats.  
 
Veure:  
 http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_

municipal/programes/actes_plenari.html 
 http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_

municipal/programes.html 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors  
 Telemàtic: al correu electrònic ciutadania@bcn.cat 
 Correu postal: a la Direcció de Serveis Ciutadania i 

Immigració; passeig de sant Joan , 75, 7ena planta 
BCN 08009 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors  
 Telemàtic: al correu electrònic ciutadania@bcn.cat, i al 

compte del sol·licitant 
 Telefònic: al 932562175 i al telèfon del sol·licitant 

 
Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als Centres Prestadors 

Objectius de 
gestió del servei  

 Programar atenció abans de 30 dies en el 90% de 
casos 

 Publicar el 100% de la informació resultant a la web 
del Consell de Ciutat abans d’un mes des de la seva 
aprovació. 
 

 
Prevenció i atenció en situació de violència masclista 

 
Descripció Prevenció, assessorament i sensibilització de les situacions 

de violència masclista. Atenció, suport i acolliment 
específica a persones víctimes de situacions de violència 
masclista 
 

Utilitat Activitats de sensibilització, informació i assessorament a 
la població en general, i d’atenció i acolliment específica a 
persones víctimes de situacions de violència masclista ( 
dones, infants i adolescents, i persones del seu entorn 
proper directament afectades per aquesta violència).  
 
Atenció i tractament als homes que exerceixen violència i 
volen canviar les seves conductes.  
 

Garantia El municipi ofereix una proximitat en el coneixement de les 
dinàmiques socials i territorials, que junt amb el 
coneixement de les xarxes de serveis públics d’atenció 
possibiliten una intervenció més directa i eficient.  
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-
21760 

 http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes/actes_plenari.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes/actes_plenari.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/consell_municipal/programes.html
mailto:ciutadania@bcn.cat
mailto:ciutadania@bcn.cat
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=491383&language=ca_ES&action=fitxa


260 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA NÚM. 2 20-1-2017 
 

_resultats_fitxa/?documentId=491383&language=ca_
ES&action=fitxa 

 http://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf 
 http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resu

ltats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692 
 

Procediments de 
gestió del servei 

En situació ordinària: La persona usuària ha de demanar 
cita per telèfon, e-mail o presencialment a un dels centres 
prestadors del servei. 
 
En situació d’urgència: La persona usuària es pot presentar 
presencialment al SARA, en el cas de necessitar el servei 
en un horari en que el SARA resta tancat, la persona 
usuària pot demanar atenció al Centre d’Urgències i 
Emergències Socials de Barcelona (CUESB) C/ Llacuna, 25 
(Metro L3 parada Llacuna i Poblenou; BUS 6, 26, 36, H14, 
V27, N6 i N8 ) o al tel. 900 703 030 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Assegurar que qualsevol dona amb situació de 
violència masclista que vagi al SARA tingui una 
primera visita abans de 7 dies laborables. 

 En situacions d’urgència s’atendrà abans de 4h. al 
SARA o al CUESB quan sigui fora d’horari d’atenció que 
establert el SARA . 
 

 
MODALITAT 1: Informació i assessorament en violència masclista des dels 
diferents districtes de la ciutat 
 
Descripció Activitats de informació, sensibilització, formació i 

assessorament de prevenció de la violència masclista 
territorialitzades en els diferents districtes de la ciutat. 
 

Ofereix Informació/dades. Orientació. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de 
L’Eixample (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones d’ Horta 
– Guinardó (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Nou 
Barris (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de 
Ciutat Vella (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sant 
Andreu (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de 
Sants-Montjuïc (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de 
Gràcia (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Les 
Corts (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Nou 
Barris Zona Nord (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sant 
Martí (PIAD) 

 Punts d’Informació i Atenció a les Dones de 
Sarrià – Sant Gervasi (PIAD) 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=491383&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=491383&language=ca_ES&action=fitxa
http://www.parlament.cat/document/nom/TL115.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
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 Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
 

Veure: Punts d’Informació a les Dones (PIAD) 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors 
 Telemàtic: als correus electrònics dels Centres 

Prestadors 
 Telefònic: als telèfons dels centres Prestadors o al 900 

900 120 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors 
 Telemàtic: als correus electrònics dels Centres 

Prestadors, i de qui fa la sol·licitud. 
 Telefònic: als telèfons dels centres Prestadors, i de qui 

fa la sol·licitud. 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als Centres Prestadors 

Objectiu de gestió  Facilitar informació i assessorament en temes de 
violència masclista, en els PIAD i el SARA, abans de 
cinc dies laborables. 

  
 
MODALITAT 2: Acolliment a persones víctimes de situacions de violència 
masclista que ho requereixin 

 
Descripció Atenció i tractament psicològic a dones i fills que han patit 

situacions de violència masclista, seguiment dels casos i 
acompanyament en les actuacions judicials. Acolliment en 
les situacions de precarietat o risc s’ofereix l’acolliment al 
Centre d’Acolliment d’Urgència per violència masclista. 
 

Ofereix Atenció. Orientació. Acompanyament personal. 
Instal·lacions. Atenció i protecció personalitzada 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
 Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per 

violència masclista (CMAU-VM) 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors 
 Telefònic: 935.915.910 (SARA), 932.915.959 (SARA 

Jove), 900.703.030 (CUESB) o al tel. 900 900 120 
 Derivació: per part dels CSS, PIAD, Districtes de la 

ciutat, cossos policials, fiscalia, Consorci Sanitari 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors 
 Telemàtic: als correus electrònics dels Centres 

Prestadors, i de qui fa la sol·licitud. 
 Telefònic: als telèfons dels centres Prestadors, i de qui 

fa la sol·licitud. 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als Centres Prestadors 

  

http://w110.bcn.cat/portal/site/Dones/menuitem.de19ba4a7f0fe87b6306809220348a0c/indexdcdc.html?vgnextoid=de1f1caab0204410VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
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Objectiu de gestió  Donar acolliment al 100% dels casos que es presentin 
quan el nivell de risc indiqui la necessitat de fer-ho 

 
 

MODALITAT 3: Atenció a homes per a la promoció de relacions no 
violentes 

 
Descripció Servei de informació, assessorament i tractament dirigit a 

homes que volen canviar la seva manera de relacionar-se, 
allunyant-se de les conductes violentes. 
 

Ofereix Atenció. Acompanyament personal. Atenció i 
tractament personalitzat 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Servei d’Atenció a Homes per a la Promoció de 
Relacions no Violentes (SAH) 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors 
 Telemàtic: als correus electrònics dels Centres 

Prestadors 
 Telefònic: als telèfons dels centres Prestadors 

 
Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors 

 Telemàtic: als correus electrònics dels Centres 
Prestadors, i de qui fa la sol·licitud. 

 Telefònic: als telèfons dels centres Prestadors, i de qui 
fa la sol·licitud. 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als Centres Prestadors 

Objectiu de gestió  Atendre el 100% dels homes que vagin al servei de 
forma immediata 
 

 
Servei Emissió informes estrangeria 

 
Descripció Es tracta del servei de propostes d’emissió d’informes per 

a dos procediments d’estrangeria: la reagrupació familiar i 
la renovació en virtut del reagrupament familiar i l’obtenció 
de permís de residència per circumstàncies excepcionals a 
persones en situació irregular que compleixen certs 
requisits.  
 

Utilitat Aconseguir la reagrupació familiar de les persones que 
volen iniciar aquest procediment i la renovació  
 
Aconseguir la regularització a persones en situació 
irregular a través del informe d’arrelament social.  
 

Garantia Donar resposta a totes les instàncies dels procediment 
d’informes d’estrangeria de forma gratuïta.  
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Real Decret 557/2011, de 20 d’abril , pel que s’aprova 
el “Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y llibertades de los extranjeros en España y 



NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 263 
 

su integración social, tras su reforma por Ley Orgáncia 
2/2009". http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-
ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-
557-2011-de-20-de-abril  

 Instrucció DGI/BSF/1/2014 per la qual s’estableixen 
els criteris generals per a l’elaboració dels informes 
d’estrangeria competència de la Generalitat de 
Catalunya. 
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_temati
cs/immigracio/informes-destrangeria/ 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: Obtenir Informe corresponent 
 
Deures: Complir els requisits legals per obtenir-lo 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Informes Adequació Habitatge 
1. Presentació de la petició 

1.1 En cas de documentació completa passa al pas 2. 
1.2 En cas de manca de documentació, se li reclama, 

telefònicament, si no es pot contactar amb ell, per 
correu electrònic i carta certificada. 

2. Visita al domicili. Comprovació condicions de 
l’habitatge 

3. Comprovació requisits. 
4. Emissió proposta 
5. Tramitació a la Generalitat de Catalunya mitjançant 

eacat. 
 
Informes Arrelament Social 
1. Presentació de la petició. 

1.1 En cas de manca de documentació se li reclama en 
l’entrevista. 

2. Entrevista personal 
3. Comprovació requisits 
4. Emissió proposta 
5. Tramitació a la Generalitat de Catalunya, mitjançant 

eacat. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Tramitar a la Generalitat la proposta d’informe 
d’habitatge en 30 dies, des de que l’expedient té la 
documentació completa. 

 Tramitar a la Generalitat la proposta d’Informe 
d’arrelament social en 20 dies laborables, des de que 
l’expedient té la documentació completa. 

  
 

MODALITAT 1: Proposta d’Informe de disponibilitat d’habitatge per al 
reagrupament familiar d’estrangers i per a renovació de l’autorització de 
residència en virtut del reagrupament familiar, amb canvi de domicili des 
del reagrupament 

 
Descripció Informe de disponibilitat d'habitatge adequat per a 

immigrants residents legalment a Espanya que volen 
sol·licitar el reagrupament familiar o renovació quan hagi 
hagut canvi de domicili respecte del que es va reagrupar. 
 
S'ha de sol·licitar en tramitar el reagrupament familiar i 
quan hagi hagut canvi del domicili en el que es va 
reagrupar i, en aquest últim cas, han de renovar 
l'autorització de residència per reagrupament familiar tots 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-557-2011-de-20-de-abril
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-557-2011-de-20-de-abril
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/normativa/reales-decretos/real-decreto-557-2011-de-20-de-abril
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/informes-destrangeria/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/informes-destrangeria/
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els familiars reagrupats que depenen de la persona 
reagrupant. 
 
Aquest informe acredita que l'immigrant reagrupant 
disposa d'un habitatge de característiques i amplitud 
considerades normals pels ciutadans espanyols de la zona 
de residència del reagrupant. 
 

Ofereix Document. Proposta d’Informe de disponibilitat 
adequat d’habitatge per procedir a la reagrupació 
familiar o per renovar l’autorització de residència amb 
canvi de domicili, que s’envia a la Generalitat 
 

Cost i forma de 
Pagament 

Taxa Generalitat de Catalunya: 
 
 Informe adequació habitatge per al reagrupament 

familiar: 36,75 euros. 
 Informe adequació habitatges per a la renovació de 

residència per reagrupament familiar: 36,75 euros. 
 
Nota: Les sol·licituds que no van acompanyades de la 
còpia compulsada del justificant de pagament seran 
denegades per la Generalitat. 
 
 L’abonament de les taxes de la Generalitat de 

Catalunya per a l’emissió i notificació d’informes 
d’estrangeria només es podrà realitzar mitjançant 
l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT) de la Generalitat de 
Catalunya 

 Per accedir a les cartes de pagament de les taxes, els 
interessats han d’accedir al web 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/ i triant al cercador 
les taxes corresponents dels tràmits d’ESTRANGERIA, i 
generant la carta de pagament. 

 Per les persones que no disposin d’ordinador o per a 
les quals suposi una dificultat obtenir la carta de 
pagament mitjançant l’OVT, es poden dirigir a les 
Oficines de Benestar Social i Família per tal que els 
facilitin l’expedició de la carta de pagament 
 

El pagament de la taxa es podrà realitzar de dues formes: 
 Telemàticament a la mateixa pàgina amb targeta de 

crèdit o de dèbit 
 Presencialment amb la carta de pagament impresa i 

dirigint-se als caixers automàtics o servicaixa i on 
només serà possible ingressar la quota de la taxa a 
través del caixer automàtic o servicaixa, passant el 
codi de barres de la carta de pagament. Serà, per tant, 
imprescindible disposar d’una targeta de crèdit o de 
dèbit per a completar el pagament. El justificant 
d’haver efectuat l’ingrés serà, com fins ara, la pròpia 
carta de pagament que ja no portarà el segell de 
l’oficina sinó que s’haurà d’adjuntar l’imprès que 
s’obtingui del caixer després de l’operació. 
 

Centres Prestadors  Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants 
 

Informació 
complementària 

Es tracta d’una proposta d’informe. L’Ajuntament realitza 
la proposta d’informe a la Generalitat de Catalunya i 
finalment, qui emet l’informe és la Generalitat, que és qui 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://www.google.cat/&idServei=EST002LIQU
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://www.google.cat/&idServei=EST002LIQU
http://web.gencat.cat/ca/tramits/
http://guia.bcn.cat/index.php?pg=search&q=*:*&code2=0040103014001003
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el lliura al sol·licitant.  
 
Les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges 
estan regulades al Decret 141/2012 (DOGC de 2 de 
novembre de 2012) 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC de l'Ajuntament de 
Barcelona. 

 
Canals de Gestió  Presencial: Un cop es rep la instància, l’òrgan gestor es 

posa en comunicació amb el sol·licitant i dur a terme 
una inspecció de les condicions de l’habitatge, 
comprovant les habitacions, mida, etc. El back office 
de la direcció comprova que els requisits del sol·licitant 
s’ajustin a la llei. (empadronament). La proposta 
d’informe es trasllada a la Generalitat mitjançant 
EACAT 
 

Canals de Recepció  Altres Administracions: El sol. licitant rebrà una 
comunicació de la Generalitat per recollir l’Informe 
 

Objectiu de gestió  Tramitar a la Generalitat la proposta en 30 dies, des de 
que l’expedient té la documentació completa. 
 

 
MODALITAT 2: Proposta d’Informe d’arrelament social per demanar 
permís de residència per circumstàncies excepcionals 

 
Descripció Informe necessari per demanar una autorització de 

residència temporal per arrelament, quan la persona 
estrangera no té vincles familiars o en cas d'existir no els 
pot demostrar. Es fa constar a l'informe: 
 
 El temps de permanència de l'interessat en l'estat 

espanyol.  
 Els mitjans de vida amb els que compti.  
 El seu grau de coneixement de les llengües d'ús.  
 La inserció en les xarxes socials del seu entorn.  
 Els programes d'inserció sociolaboral d'institucions 

públiques o privades en els que hagi participat.  
 Altres situacions que puguin determinar el seu grau 

d'arrelament. 
 

Ofereix Document. Proposta d’Informe d’arrelament social que 
s’envia a la Generalitat 
 

Cost i forma de 
Pagament 

Taxa Generalitat de Catalunya: 
 
Informe d'arrelament per demanar la residència 
temporal per circumstàncies excepcionals: 21,00 
euros. 
 
Nota: Les sol·licituds que no van acompanyades de la 
còpia compulsada del justificant de pagament seran 
denegades per la Generalitat. 
 Les sol·licituds que no van acompanyades de la còpia 

compulsada del justificant de pagament no són 
admeses a tràmit i s'arxiva l'expedient. 

 L’abonament de la taxa de la Generalitat de Catalunya 
per a l’emissió i notificació d’informes d’estrangeria 

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/habitatge_millora_urbana/habitatge/publicacions2/22_decret_141_2012/decret141_imp.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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només es podrà realitzar mitjançant l’Oficina Virtual de 
Tràmits (OVT) de la Generalitat de Catalunya. 

 Per accedir a les cartes de pagament de les taxes, els 
interessats han d’accedir al web 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/ i triant al cercador 
les taxes corresponents dels tràmits d’ESTRANGERIA, i 
generant la carta del pagament. 

 Per les persones que no disposin d’ordinador o per a 
les quals suposi una dificultat obtenir la carta de 
pagament mitjançant l’OVT, es poden dirigir a les 
Oficines de Benestar Social i Família per tal que els 
facilitin l’expedició de la carta de pagament. 
 

El pagament de la taxa es podrà realitzar de dues 
formes: 
 Telemàticament a la mateixa pàgina amb targeta de 

crèdit o de dèbit 
 Presencialment amb la carta de pagament impresa i 

dirigint-se als caixers automàtics o servicaixa i on 
només serà possible ingressar la quota de la taxa a 
través del caixer automàtic o servicaixa, passant el 
codi de barres de la carta de pagament. Serà, per tant, 
imprescindible disposar d’una targeta de crèdit o de 
dèbit per a completar el pagament. El justificant 
d’haver efectuat l’ingrés serà, com fins ara, la pròpia 
carta de pagament que ja no portarà el segell de 
l’oficina sinó que s’haurà d’adjuntar l’imprès que 
s’obtingui del caixer després de l’operació. 
 

Centres 
Prestadors 

 Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants.  
 Punt d’Informació per l’Arrelament (PIA) 

 
Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC de l'Ajuntament de 

Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: Entrevista social al Punt d’Arrelament.  
 Telefònic: La cita es convoca telefònicament. 

 
Canals de 
Recepció 

 Altres Administracions: El sol·licitant rebrà una 
comunicació de la Generalitat per recollir l’Informe 
 

Objectiu de gestió  Tramitar a la Generalitat la proposta d’Informe en 20 
dies laborables, des de que l’expedient té la 
documentació completa. 
 

 
Servei d’Acollida a Immigrants i Refugiats 

 
Descripció Es tracta del conjunt dels serveis que faciliten informació i 

acompanyament a les persones immigrades i refugiades de 
recent arribada sobre com accedir als serveis bàsics de la 
ciutat (salut, educació, llengua, serveis municipals) i donen 
informació útil i pràctica sobre el funcionament de la ciutat 
així com especialment en relació a l’estatus jurídic de 
residència i els processos de reagrupació familiar. 
 
Un principi que guia l’acció d’aquest servei és el de facilitar 
l’acollida des del primer moment, quan abans millor, per 
tal d’evitar possibles bosses d’exclusió social i segregació. 
Per això tots els serveis d’aquest macroservei també 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://www.google.cat/&idServei=EST002LIQU
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&urlRetorn=http://www.google.cat/&idServei=EST002LIQU
http://web.gencat.cat/ca/tramits/
http://guia.bcn.cat/index.php?pg=search&q=*:*&code2=0040103014001003
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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inclouen a les persones en situació irregular.  
 

Utilitat Conèixer com funciona Barcelona, facilitar 
l’empadronament, aconseguir una seguretat jurídica en 
relació a la seva situació de residència a Espanya, 
aconseguir informació sobre cursos de llengua gratuïts, 
accés a la salut, serveis municipals, accés a l’educació, en 
definitiva poder esdevenir un ciutadà de ple dret i poder 
actuar amb p0lena autonomia i en igualtat de condicions 
que la resta de residents a la ciutat de Barcelona.  
 

Garantia La llei d’acollida de Catalunya empara a l’administració 
local com a proveïdor dels serveis de primera acollida. El 
SAIER és l’equipament pioner a tota Espanya i ha estat 
reconegut internacionalment com un equipament – finestra 
única . on es proveeix diferents serveis d’acollida, però en 
especial informació jurídica gratuïta.  
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei d'acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya 

 DECRET 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis 
d'acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: Obtenir informació sobre acollida, i serveis oferts al 
SAIER. I acompanyament en el procés de reagrupació 
familiar.  
 
Deures: Esforçar-se en el procés d’adaptació en la nova 
societat d’acollida. (coneixement de Barcelona, Catalunya, 
respecte sistema normatiu, social....) 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Presentació de la petició presencial a la OAC o al SAIER o 
per correu electrònic en el cas del SOAPI. 
 
En el cas del programa reagrupació familiar l’Ajuntament 
es posa en contacte amb el potencial beneficiari. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Donar resposta a totes les peticions adreçades al 
SOAPI en menys de 15 dies. 

 Donar resposta al 95% de les peticions adreçades al 
Programa Noves Famílies en menys de 15 dies. 

 Donar resposta a totes les peticions SAIER Immigrants 
 Atendre el 95% de les persones en primera entrevista 

informativa amb un termini màxim d’espera de 60 
minuts.  

 Donar resposta a totes les peticions SAIER Refugiats  
 Atendre el 95% de les persones en primera entrevista 

informativa amb un termini màxim d’espera de 60 
minuts. 
 

 
MODALITAT 1: Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones 
Immigrades (SOAPI) 

 
Descripció Sessions informatives grupals, entrevistes individuals i 

acompanyaments dirigides a persones nouvingudes i a 
població immigrant en general, amb els següents 
objectius: 
 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/immigracio/legislacio/llei_dacollida_de_les_persones_immigrades_i_retornades_a_catalunya/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=675276&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=675276&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=675276&language=ca_ES
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 Esdevenir la porta d’entrada als diferents itineraris 
d’acollida en funció de les diferents situacions 
individuals. 

 Possibilitar que les persones nouvingudes accedeixin a 
la informació i als recursos bàsics que han d’afavorir la 
seva integració a la ciutat, així com al coneixement 
dels seus drets i deures, des del moment del seu 
empadronament a la ciutat de Barcelona.  

 Promoure la participació social dels immigrants en la 
xarxa associativa de la ciutat i la seva autonomia 
personal. 

 Fomentar la coordinació, la implicació i la 
coresponsabilització entre els agents socials que 
treballen en l’àmbit de l’acollida i l’acompanyament a 
la població immigrada a la ciutat, especialment en un 
context de proximitat de barri. 
 

Hi ha dos tipus de sessions: fixes i itinerants. Les fixes 
tenen un calendari concret que està publicitat en OAC’S i 
diferents serveis. Les itinerants s’acorden amb serveis i 
entitats, segons els seus interessos. Les entrevistes i 
acompanyaments s’acorden directament amb les persones 
interessades. 
 

Ofereix Informació/Dades. Activitat. Document. Informació a 
través de una sessió informativa i a través d’atenció 
individual. Documentació impresa com guies d’acollida. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants.  

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC de l'Ajuntament de 
Barcelona. Es pot sol·licitar la inscripció a l’OAC en el 
moment d’empadronar-se  

 Telefònic/Telemàtic: apuntar-se contactant amb el 
Tècnic d’Acollida de cada districte: 
o Ciutat Vella - 608 746 150 - acollida1@bcn.cat 
o Eixample - 663 074 852 - acollida2@bcn.cat 
o Sants-Montjuïc - 625 177 743 –  

Acollida3@bcn.cat 
o Les Corts - 663 074 852 - acollida2@bcn.cat 
o Sarrià-Sant Gervasi - 625 177 743 -  

Acollida3@bcn.cat 
o Gràcia - 625 177 748 - acollida6@bcn.cat 
o Horta-Guinardó - 663 137 738 -  

Acollida4@bcn.cat 
o Nou Barris - 676 105 222 - acollida7@bcn.cat 
o Sant Andreu - 663 137 738 –  

Acollida4@bcn.cat 
o Sant Martí - 648191666 - Acollida5@bcn.cat 

 
Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC de l'Ajuntament de 

Barcelona. Es pot sol·licitar la inscripció a l’OAC en el 
moment d’empadronar-se  

 Telefònic/Telemàtic: apuntar-se contactant amb el 
Tècnic d’Acollida de cada districte 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
mailto:acollida1@bcn.cat
mailto:acollida2@bcn.cat
mailto:Acollida3@bcn.cat
mailto:acollida2@bcn.cat
mailto:Acollida3@bcn.cat
mailto:acollida6@bcn.cat
mailto:Acollida4@bcn.cat
mailto:acollida7@bcn.cat
mailto:Acollida4@bcn.cat
mailto:Acollida5@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Canals de 
Recepció 

 Presencial: El llocs on es recepciona els servei varien i 
els indicaran els tècnics de Districte. 
 

Objectiu de gestió  Donar resposta a totes les peticions. 
 Donar resposta en menys de 15 dies. 
  

 
MODALITAT 2: Servei d’Acompanyament a persones que reagrupen 
familiars de l’estranger 
 
Descripció El Programa Noves Famílies a Barcelona: Acompanyament 

a la Reagrupació Familiar orienta i acompanya a les 
persones que han sol·licitat la reagrupació familiar i al seu 
nucli familiar i, al mateix temps, ofereixen un espai de 
trobada perquè coneguin amb més detall els serveis i 
entitats que des de l'Ajuntament de Barcelona treballen 
perquè el retrobament entre les persones que arriben 
reagrupades i les persones que ja hi són, sigui una 
experiència enriquidora. 
 
Activitats programades abans de la reagrupació familiar: 
 Espai Inicial  
 Orientació, acompanyament i seguiment de les famílies 

en procés de reagrupació familiar  
 Taller de preparació per al retrobament amb els fills i 

filles  
 

Activitats programades després de la reagrupació familiar: 
 Orientació, acompanyament i seguiment de les famílies 

en procés de reagrupació familiar 
 Espai mensual per a mares i pares  
 Activitats d'acollida per a joves reagrupats:  

o A l'estiu Barcelona t'acull 
o Punt de Trobada: Tallers per a dones 

reagrupades 
 

Ofereix Informació/Dades. Atenció. Acompanyament 
personal. Activitat. Informació grupal. Atenció 
personalitzada. Atenció grupal (tallers autoajuda, tallers 
pares i mares...). Acompanyament personal. Activitats 
(Tallers, activitats per joves a l’estiu....) 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres Prestadors Coordinadors de Districte del Programa Noves Famílies a 
Barcelona: 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de Ciutat Vella 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de L'Eixample 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de Sants-Montjuïc 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de Les Corts 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de Sarrià-Sant Gervasi 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 
Barcelona del Districte de Gràcia 

 Coordinador del Programa Noves Famílies a 

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293517&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293517&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293531&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293531&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293526&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293526&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293539&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293539&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293541&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293541&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293535&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293535&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293524&SIPAC=20120001042&v=TRAM
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Barcelona del Districte d'Horta-Guinardó 
 Coordinador del Programa Noves Famílies a 

Barcelona del Districte de Nou Barris 
 Coordinador del Programa Noves Famílies a 

Barcelona del Districte de Sant Andreu 
 Coordinador del Programa Noves Famílies a 

Barcelona del Districte de Sant Martí 
 

Canals de Petició  Telefònic: al número del Centre Prestador 
 Presencial: en l'adreça del Centre Prestador 
 Correu postal: a l'adreça del Centre Prestador 

 
Canals de Gestió  Telefònic/Correu postal: Un cop la persona interessada 

hagi presentat la sol·licitud d'Informe d'habitatge pel 
reagrupament familiar, rebrà una trucada telefònica o 
una carta de part dels i les coordinadors/res del 
Programa Noves Famílies a Barcelona de cada 
Districte, convidant-li a participar en el Programa. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en el lloc establert. 
 

Objectiu de gestió  Atendre a totes les peticions que ens arribin a tota la 
ciutat. 

 Donar resposta el 95% en menys de 15 dies. 
  

 
MODALITAT 3: Atenció Individual d’acollida per IMMIGRANTS. SAIER 

 
Descripció El SAIER és un servei municipal que ofereix informació i 

assessorament en matèries d'immigració, emigració i 
retorn voluntari a qualsevol ciutadà que visqui a Barcelona. 
Ofereix de manera personalitzada i confidencial els 
següents serveis: 
 
 Informació bàsica sobre alguns tràmits: 

empadronament, targeta sanitària, etc.  
 Assessorament jurídic i tramitació de documentació: 

permisos de residència i treball, reagrupament 
familiar, nacionalitat, etc.  

 Programes de formació professional i inserció laboral.  
 Informació i assessorament per a la convalidació 

d'estudis realitzats a l'estranger.  
 Atenció social per persones immigrants sense domicili i 

de recent arribada. 
 Informació per a l'accés a l'habitatge.  
 Acolliment lingüístic: oferta de cursos de català, de 

castellà i servei d'intèrpret presencial o telefònic.  
 Informació i assessorament per emigrar a d'altres 

països de la Unió Europea o de la resta del món 
 Informació sobre el retorn voluntari d'immigrants 
 La prestació d'aquests serveis es fa en col·laboració 

amb les entitats: ACSAR, AMIC, CITE, Col·legi 
d'Advocats, Consorci per la Normalització lingüística i 
Creu Roja. 

 Activitats d'acollida per a joves reagrupats:  
o A l'estiu Barcelona t'acull 
o Punt de Trobada: Tallers per a dones 

reagrupades 
 

  

http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293524&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293528&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293528&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293521&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293521&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293530&SIPAC=20120001042&v=TRAM
http://www.bcn.es/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400293530&SIPAC=20120001042&v=TRAM
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19990002295
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19990002295
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Ofereix Informació/Dades. Atenció. Document. Informació 
Grupal. Atenció Personalitzada. Atenció Grupal. 
Documentació per escrit sobre procediments 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 SAIER Paral·lel  
 SAIER Fonthonrada 

 
Informació 
complementària 

Es disposa de traductors per si la persona no es pot fer 
entendre en català o castellà 
 

Canals de Petició  Presencial: SAIER a C/ Paral·lel 202 i a C/ Fonthonrada 
12 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Entrevista individual, amb traducció si 
s’escau 
 

Objectiu de gestió  Atendre el 95% de les persones en primera entrevista 
informativa amb un termini màxim d’espera de 60 
minuts 
 

 
MODALITAT 4: Atenció Individual d’acollida per REFUGIATS. SAIER 

 
Descripció El SAIER és un servei municipal que ofereix informació i 

assessorament en matèries de REFUGI Ofereix de manera 
personalitzada i confidencial els següents serveis per 
refugiats 
 
Específica per a refugiats: 
 Atenció social per a sol·licitants d'asil de recent 

arribada dins del marc del programa estatal de refugi. 
 Atenció jurídica a persones que vulguin fer petició 

d’asil 
 
Genèrica per a refugiats: 
 Informació bàsica sobre alguns tràmits: 

empadronament, targeta sanitària, etc.  
 Assessorament jurídic i tramitació de documentació: 

permisos de residència i treball, reagrupament 
familiar, nacionalitat, etc.  

 Programes de formació professional i inserció laboral.  
 Informació i assessorament per a la convalidació 

d'estudis realitzats a l'estranger.  
 Informació per a l'accés a l'habitatge.  
 Acolliment lingüístic: oferta de cursos de català, de 

castellà i servei d'intèrpret presencial o telefònic.  
La prestació d'aquests serveis es fa en col·laboració amb 
les entitats: ACSAR, AMIC, CITE, Col·legi d''Advocats, 
Consorci per la Normalització lingüística i Creu Roja. 
 

Ofereix Acompanyament personal 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 SAIER Paral·lel  
 SAIER Fonthonrada 
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Informació 
complementària 

Es disposa de traductors per si la persona no es pot fer 
entendre en català o castellà 
 

Canals de Petició  Presencial: SAIER a C/ Paral·lel 202 i a C/ Fonthonrada 
12 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Entrevista individual ii acompanyament a 
presentar sol·licitud d’asil. 
 

Objectiu de gestió  Atendre a totes les peticions 
 Atendre el 95% de les persones en primera entrevista 

informativa amb un termini màxim d’espera de 60 
minuts. 
 

 
ANNEXOS 
 
Centres Prestadors 
 
Data actualització: 15/12/2016 
 
Direcció de Serveis de Drets de la Ciutadania i Diversitat 

 
Adreça Passeig de Sant Joan, 75, 2a 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 2562016, 93 2562017 
 

Correu electrònic 
/ Web 

interculturalitat@bcn.cat 
dretsciutadania@bcn.cat 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/ 
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca 
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/  
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 
 De 9 a 14h i de 16 a 18:30 

 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i Verdaguer 
 
Busos: 6, 19, 50, 54, 55 
 

Descripció Promoció de la protecció i la defensa dels drets polítics de 
la ciutadania. 
 

Instal·lacions Àrea de treball d’oficina i sala de reunió a la primera planta 
 

Modalitats de 
Servei 

 Consell Municipal Immigració de Barcelona 
(CMIB) 
 

 
Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització 

 
Adreça Passeig de Sant Joan, 75, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 2564556; 93 2564500 

https://www.google.es/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976904,2.1714031,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3?sa=X&hl=ca
mailto:interculturalitat@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutadania/ca/
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca
http://w110.bcn.cat/portal/site/DretsCivils/
https://www.google.es/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976904,2.1714031,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3?sa=X&hl=ca
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Correu electrònic 
/ Web 

participacio@bcn.cat 
https://decidim.barcelona/?locale=ca 
http://governobert.bcn.cat/ca/ 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 
 De 9 a 14h i de 16 a 18:30h 

 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i Verdaguer 
 
Busos: 6, 19, 50, 54, 55 
 

Descripció Es proposa construir escenaris de relació entre institucions 
i ciutadania posant la coproducció de les polítiques locals 
com a element central. Entre d’altres, l’objectiu es 
privilegiar la veu i acció dels qui menys poder tenen, 
reconeixent els contrapoders urbans que es generen a la 
ciutat. 
 

Instal·lacions Àrea de treball d’oficina i sala de reunió a la tercera planta, 
interior 
 

Modalitats de 
Servei 

 El Consell de Ciutat 
 Els consells sectorials 
 Processos participatius urbans 
 Les Audiències públiques de ciutat 
 Iniciatives populars 
 Consultes populars 
 Plataforma Digital Decidim. Barcelona 

 
 

Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
 

Adreça Passeig de Sant Joan, 75, 08009 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93.2564471, 93.2564568 
 

Correu electrònic 
/ Web 

acciocomunitaria@bcn.cat 
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 
 De 9 a 14h i de 16 a 18:30h 

 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L2 Tetuan, L4 Girona i Verdaguer 
 
Busos: 6, 19, 50, 54, 55 
 

Descripció Òrgan que proposa repensar estratègies i formes 
d’entendre i entomar les relacions ajuntament-societat en 
l’escala comunitària. 
 
El sentit de l’acció comunitària apunta a la construcció 
d’una relació entre el govern i la societat que ,en certa 
manera, cal “reconstruir”a tots els nivells: polític, 

mailto:participacio@bcn.cat
https://decidim.barcelona/?locale=ca
http://governobert.bcn.cat/ca/
https://www.google.es/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976904,2.1714031,15z/data=!4m2!3m1!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3?sa=X&hl=ca
mailto:acciocomunitaria@bcn.cat
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio
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professional i entre la ciutadania activa. 
 

Instal·lacions Àrea de treball d’oficina i sala de reunió a la tercera planta 
, interior 
 

Modalitats de 
Servei 

 Cessió d’espais per interès públic  
 Cessió d’espais de gestió cívica 
 Assessorament i suport tècnic a l’acció 

comunitària 
 

 
Torre Jussana Centre de Serveis a les Associacions 

 
Adreça Av. Cardenal Vidal i Barraquer , 30, 08035 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932 564 118 / fax: 932 564 086 
 

Correu electrònic 
/ Web 

tjussana@bcn.cat 
www.bcn.cat/tjussana 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
 De 10-14 i de 17-20h. 

 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro L3 estació Montbau, Metro L5 , estació Horta 
 
Bus: N4, 19, 39, 45, 86, 87, 102, 185 
 

Descripció Centre que treballa amb un model de gestió que incorpora 
les pròpies associacions en un treball conjunt amb 
l’administració municipal en la definició i execució de les 
estratègies de suport i foment de l’associacionisme a la 
ciutat. Aquest model neix de l’acord entre l’Ajuntament i el 
Consell d’Associacions de Barcelona. 
 

Instal·lacions L'emplaçament de les instal·lacions de Torre Jussana és 
ideal per a la realització d'actes i activitats per a entitats. 
L'edifici, que data del segle XIX, ha estat reformat per 
acollir els serveis a les associacions, mentre que la 
ubicació a l'extraradi de Barcelona ofereix un entorn 
privilegiat de fàcil accés urbà. A més a més, les 
instal·lacions estan adaptades a les persones amb 
mobilitat reduïda, amb una rampa d'accés i ascensor 
interior. 
 
Compte amb 300 m2 d’exterior per a fer activitats a l’aire 
lliure; 3 sales de reunions per a grups d’entre 3 i 15 
persones i una sala polivalent, modulable, que pot acollir 
un màxim de 120 persones. 
 

Informació 
complementària 

Reglament de règim intern 
http://tjussana.cat/docs/2013.RI.TJ.pdf 
 

Modalitats de 
Servei 

 Cessió d’espais per interès públic 
 Cessió d’espais de gestió cívica 
 Assessorament i suport tècnic a l'acció 

https://www.google.es/maps/place/Av.+del+Cardenal+Vidal+i+Barraquer,+30,+08035+Barcelona/@41.4296555,2.1490893,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd50ea27fc35:0x6dd21a1c001d576a!8m2!3d41.4296555!4d2.151278
mailto:tjussana@bcn.cat
http://www.bcn.cat/tjussana
http://tjussana.cat/docs/2013.RI.TJ.pdf
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comunitària 
 

 
Oficina per a la NO Discriminació (OND) 

 
Adreça C Ferran, 32, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 934132000 / fax: 934132013 
 

Correu electrònic 
/ Web 

ond@bcn.cat 
www.bcn.cat/dretscivils 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 
Del 24 de setembre al 24 de juny: 

 dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:00 
 dimarts i dijous de 09:00 a 18:00 

 
Del 25 de juny al 23 de setembre: de dilluns a divendres 
de 09:00 a 14:00 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L3 estació Liceu. L4 estació Jaume I 
 

Descripció  Mediació entre individus davant la discriminació 
relacionada amb la igualtat de drets i qualsevol altra 
forma de discriminació  

 Atenció de consultes i peticions d'informació  
 Assessorament i conciliació en temes relacionats amb 

la vulneració de drets. 
 Assessorament, col·laboració i mediació. 

 
Modalitats de 
Servei 
 

 Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
Oficina d’Afers Religiosos ( OAR) 

 
Adreça C Comerç, 44. 08003 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932 564 342 
 

Correu electrònic 
/ Web 

oar@bcn.cat 
www.bcn.cat/dretscivils 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 
Del 24 de setembre al 24 de juny: 

 dilluns, dimecres i divendres de 09:00 a 14:00 
 dimarts i dijous de 09:00 a 18:00 

 
Del 25 de juny al 23 de setembre: de dilluns a divendres 
de 09:00 a 14:00 
 
Cal cita prèvia 
 

https://www.google.cat/maps/place/Carrer+de+Ferran,+32,+08002+Barcelona/@41.3817301,2.1740958,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f86bee9faf:0xd6978a6354348665!8m2!3d41.3817261!4d2.1762845
mailto:ond@bcn.cat
http://www.bcn.cat/dretscivils
https://www.google.cat/maps/place/Carrer+del+Comer%C3%A7,+44,+08003+Barcelona/@41.3863251,2.1800972,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2fdce4c5e1f:0x13353d03fdf15640!8m2!3d41.3863211!4d2.1822859
mailto:oar@bcn.cat
http://www.bcn.cat/dretscivils
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Com arribar-hi Metro : L1 estació Arc del Triomf 
 
Bus : 55, 14, 51, 39 

Descripció Mediació interreligiosa intercomunitària: mediació davant 
de conflictes fonamentats en l'eix religiós 
 
Potenciar el coneixement especialitzat del fenomen religiós 
a la ciutat 
 
Garantia de drets humans. Assessorament en diversitat 
religiosa i gestió de la mateixa 
 

Informació 
complementària 

 Assessorament, informació, formació i sensibilització a 
entitats i ciutadania en general sobre la diversitat 
religiosa i dret a la llibertat religiosa i de culte. 

 Proposta didàctica "Llocs de culte, espais per 
descobrir", adreçada a alumnat d'ESO. 

 Blog "El Correu de l'OAR". 
 Assessorament i acompanyament a entitats religioses 

en processos de regularització de centres de culte. 
 Assessorament i suport a entitats religioses per a l'ús 

puntual d'equipaments i via pública per a la realització 
d'activitats religioses de caràcter puntual. 

 Assessorament, formació i suport en tràmits i 
processos relacionats amb la gestió i activitats de les 
entitats religioses (registres, subvencions, etc) 

 Informació i sensibilització a les entitats religioses en 
diversitat religiosa i dret a la llibertat religiosa i de 
culte. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
Espai Avinyó . Llengua i cultura 

 
Adreça Carrer Avinyó , 52, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 4127224 
 

Correu electrònic 
/ Web 

espaiavinyo@bcn.cat 
www.espaiavinyo.cat 
https://www.facebook.com/BCNAccioIntercultural 
https://mobile.twitter.com/espaiavinyo 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
 De 10:00 a 20:00 h  

 
Com arribar-hi Metro: L3 Liceu 

 
Bus: 19, 45, 39 
 

Descripció Inicia l’activitat el març del 2011 amb l’impuls conjunt de 
la Direcció de Drets de Ciutadania i Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona, i del Consorci per a la 
Normalització Lingüística. 
 
Parteix de la base que la diversitat cultural és un factor 
fonamental de la potencialitat creativa i productiva de 

https://www.google.cat/maps/place/Carrer+d'Aviny%C3%B3,+52,+08002+Barcelona/@41.3803044,2.1768404,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a25604734af5:0x6a6abf5a91375fc9!8m2!3d41.3803004!4d2.1790291
mailto:%20espaiavinyo@bcn.cat
https://www.facebook.com/BCNAccioIntercultural
https://mobile.twitter.com/espaiavinyo
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l’espècie humana, un factor que enriqueix la convivència i 
referma els valors d’igualtat i respecte. 
 
Per això, potenciem els valors de la interculturalitat creant 
espais de reflexió i, alhora, fent visible i posant en valor la 
creació d’artistes d’orígens culturals diversos que, amb la 
seva obra, interaccionen amb la ciutat. 
 

Informació 
complementària 

 Punt de trobada per a la reflexió i la creació 
intercultural. 

 Activitats culturals sobre la diversitat a la seu del 
carrer Avinyó i a d'altres espais i equipaments de la 
ciutat ( exposicions, projeccions, xerrades, 
concerts,...) 

 Oferta d'activitats antirumors i interculturals a 
l'alumnat de català del CNL i Plataforma per la llengua. 

 Activitats que promoguin el coneixement en la cultura 
catalana popular i contemporània, a través de la 
participació en festivitats i altres expressions culturals. 

 Activitats de coneixement de l’entorn històric i cultural 
a través del contacte amb els barris, institucions i 
equipaments (museus, biblioteques, etc.). 

 Activitats del Catàleg Antirumors impulsat per 
l’Ajuntament de Barcelona que reforcen la vessant 
sensibilitzadora i de convivència en el marc dels valors 
de la interculturalitat. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 

 
Centre Municipal d’Acolliment d’Urgència per violència masclista (CMAU-
VM) 

 
Adreça Per seguretat de les dones i dels/de les seus/es 

fills/es no es pot facilitar aquesta dada, ni d’altres 
que puguin permetre trobar-ne la seva ubicació 
d’alguna manera. 
 

Telèfon Gratuït 24 h. 900 900 120 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://www.bcn.cat/dones 

Modalitats de 
Servei 

 Acolliment a persones víctimes de situacions de 
violència masclista que ho requereixin 

 
 

Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA) 
 

Adreça Carrer Marie Curie, 16, 08042 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932915910 o Tel. gratuït 24 h. 900 900 120 / fax: 
933532715 
 

Correu electrònic 
/ Web 

sara@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

http://www.bcn.cat/dones
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Marie+Curie,+16,+08042+Barcelona/@41.437004,2.1685713,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c153b9e0f:0x9734b7473e015416!8m2!3d41.437!4d2.17076
mailto:sara@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
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Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 
 Dl. i Dv. de 9:00 a 18:00h 
 Dt. Dc. i Dj. de 9:00 a 20:00h 
  

Com arribar-hi Metro: L4 Llucmajor 
 
Autobús: 32-47-50-51-H4-82-122-B19 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 

 Acolliment a persones víctimes de situacions de 
violència masclista que ho requereixin 

  
 

Servei d’Atenció a Homes (SAH) 
 

Adreça Carrer Garcilaso, 23-27, 08027 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 933491610 
 

Correu electrònic 
/ Web 

sah@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres 
 
 Matí: De Dl. a Dv. De 9:00 a 14:00h 
 Tarda: De Dl. a Dj. 15:00 a 20:00h 

 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Metro: L1, L5, L9 i L10 Parada Sagrera 
 
Autobús: 126, H8, 62, 34, 26, 36, 40 
 

Modalitats de 
Servei 

 Atenció a homes per a la promoció de relacions 
no violentes 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones de L’Eixample (PIAD) 

 
Adreça Carrer Mallorca, 219, 08008 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932562819 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_eixample@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi FCG: L6i L7 Parada Provença.  

 
Metro: L5 i L3 estació Diagonal 
Autobús: V15, H10, 63, 20, 7, 67, 68 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Garcilaso,+23,+08027+Barcelona/@41.4228505,2.1875925,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcd378f87fc3:0x860f0077c3bc7afe!8m2!3d41.4228465!4d2.1897812
mailto:sah@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Mallorca,+219,+08008+Barcelona/@41.3912389,2.1566809,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a291e73a0f6d:0xd1afe26d6b76e393!8m2!3d41.3912349!4d2.1588696
mailto:piad_eixample@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
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Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones d’ Horta – Guinardó (PIAD) 

 
Adreça Carrer Arenys, 75, 08035 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 934200008 / fax: 932915230 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_horta@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones  
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L5 El Coll/La Teixonera 

 
Autobús: 19-119-10-92 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris (PIAD) 

 
Adreça Plaça Major de Nou Barris, 1, 08042 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932916867 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_noubarris@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 
  

Com arribar-hi Metro: L4 Parada Llucmajor 
 
Autobús: 32-47-50-51-11-82 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 

  
 

Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Ciutat Vella (PIAD) 
 

Adreça Carrer Nou de la Rambla, 45, 08001 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932564951 
 

Correu electrònic piad_ciutatvella@bcn.cat 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Arenys,+75,+08035+Barcelona/@41.4225375,2.1424509,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a497ffe7418a35:0x83aa5262c61989e5!8m2!3d41.4225335!4d2.1446396
mailto:piad_horta@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major+de+Nou+Barris,+08042+Barcelona/@41.436839,2.1692764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c60c8baf9:0xeb021d9f81a334ac!8m2!3d41.436835!4d2.1714651
mailto:piad_noubarris@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+Nou+de+la+Rambla,+45,+08001+Barcelona/@41.3774969,2.1704889,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a259a3841fe9:0xbdeb226b16c3e32!8m2!3d41.3774929!4d2.1726776
mailto:piad_ciutatvella@bcn.cat
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/ Web http://www.bcn.cat/dones 
Atenció al públic De Dilluns a Divendres  

 
 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 
  

Com arribar-hi Metro: L3 Parada Liceu, Drassanes o Paral·lel.  
 
BUS 120, 91, 59 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 

  
 

Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sant Andreu (PIAD) 
 

Adreça Carrer Foradada, 36, 08033 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 933457016 / fax: 932745475 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_santandreu@bcn.cat  
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L1 Parada Trinitat Vella 

 
Autobús: 126-127-76-62-40-11 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sants-Montjuïc (PIAD) 

 
Adreça Pas de Fructuós Gelabert, 2, 08014 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932 564 440 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_santsmontjuic@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L1 i L5 Parada Plaça Sants 

 
Autobús: 50-115-D20 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Foradada,+36,+08033+Barcelona/@41.4516251,2.189002,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcfb22ef18f1:0xc6f2e49d3e63dff4!8m2!3d41.4516211!4d2.1911907
mailto:piad_santandreu@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Fructu%C3%B3s+Gelabert,+08014+Barcelona/@41.3750099,2.1344519,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49885befa3c35:0x4c9077908288cc8e!8m2!3d41.3750059!4d2.1366406
mailto:piad_santsmontjuic@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
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Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Gràcia (PIAD) 

 
Adreça Plaça Vila de Gràcia, 2, 08012 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932914330 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_gracia@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L3 Fontana ; L5 Diagonal.  

 
FCG: Gràcia 
 
Autobús: V17, 22, 24, 39, 114 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Les Corts (PIAD) 

 
Adreça Plaça Comas, 18, 08028 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932916491 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_lescorts@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L3 Parada Les Corts 

 
Autobús: 67, 66, 78 , 63, 34, 33, 7 , 6, 59, 70, 75, V3, H8, 
H10 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

 
Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Nou Barris Zona Nord (PIAD) 

 
Adreça Carrer Vallcivera, 14, 08033 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 933591251 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_nou_barris_cm@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Vila+de+Gr%C3%A0cia,+2,+08012+Barcelona/@41.3999755,2.1556364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a296379fe939:0x511811f9e37b72a8!8m2!3d41.3999715!4d2.1578251
mailto:piad_gracia@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Comas,+18,+08028+Barcelona/@41.3856217,2.1275836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498615c9e6707:0x589987373763dd8c!8m2!3d41.3856177!4d2.1297723
mailto:piad_lescorts@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Vallcivera,+14,+08033+Barcelona/@41.4606604,2.1756123,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd075f76c9fb:0x89dbec78e61dbbfa!8m2!3d41.4606564!4d2.177801
mailto:piad_nou_barris_cm@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
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Atenció al públic Dijous  
 
 De 9:00 a 14:00h  

 
Com arribar-hi Metro: L11 Parada: Torre Baró-Vallbona.  

 
RENFE: Torre Baró 
 
Autobús: 83, 51, 62, 76, 80, 81, 104 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 

  
 

Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sant Martí (PIAD) 
 

Adreça Gran Via de les Corts Catalanes, 837, 08018 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 933077260 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_santmarti@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi Metro: L1 Glòries 

 
Autobús: 7-H12 -60- 92- 192 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 

  
 

Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Sarrià – Sant Gervasi (PIAD) 
 

Adreça Carrer Brusi, 51-61, 08006 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932002602 
 

Correu electrònic 
/ Web 

piad_sarriasantgervasi@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/dones 
 

Atenció al públic De Dilluns a Divendres  
 

 Dl. Dc. Dv. De 9:00 a 12:00h 
 Dm. i Dj. de 16:00 a 19:00h 

 
Com arribar-hi FCG: L7 Pàdua; L6 St. Gervasi  

 
Autobús: V15, 27, 32, 74 
 

Modalitats de 
Servei 

 Informació i assessorament en violència 
masclista des dels diferents districtes de la ciutat 
 

https://www.google.es/maps/place/Gran+Via+de+les+Corts+Catalanes,+837,+08018+Barcelona/@41.4049508,2.1862891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3214f7443f9:0x9dadcbea1864751f!8m2!3d41.4049468!4d2.1884778
mailto:piad_santmarti@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Brusi,+51,+08006+Barcelona/@41.401886,2.1423221,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4980aaf9764b3:0x8296d1fd56af5b91!8m2!3d41.401882!4d2.1445108
mailto:piad_sarriasantgervasi@bcn.cat
javascript:openwindow(%22http://www.bcn.cat/dones%22)
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SAIER Paral·lel 

 
Adreça Avinguda Paral·lel, 202, 08015 Barcelona 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adr
ecarse.html 
 

Telèfon 932 562 700 
 

Correu electrònic 
/ Web 

saierinfo@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.ht
ml 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres  
 
 De dilluns a dijous de 9 a 19 h 
 Divendres de 9 a 14 h 

 
Com arribar-hi Metro: L1 i L3 Plaça Espanya 

 
FGC: L8 Plaça Espanya 
 
Autobusos: H12, D20, V7, 27, 109 
 

Descripció Es fa una primera entrevista sobre la demanda en concret i 
posteriorment s’ofereix una cita en funció dels serveis en 
un altre dia. 
 

Instal·lacions Planta baixa, on hi ha un front office, funciona com una 
OAC. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Atenció Individual d’acollida per REFUGIATS. 
SAIER 

 Atenció Individual d’acollida per IMMIGRANTS. 
SAIER 
 

 
SAIER Fonthonrada 

 
Adreça C/ Fonthonrada 10, 08015 Barcelona 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adr
ecarse.html 
 

Telèfon 932 562 700 
 

Correu electrònic 
/ Web 

saierinfo@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.ht
ml 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres  
 
 De dilluns a dijous de 9 a 19 h 
 Divendres de 9 a 14 h 

 
Cal cita prèvia. A Fonthonrada cal haver obtingut la cita 
prèvia a SAIER Paral·lel 202.  
 

Com arribar-hi Metro: L1 i L3 Plaça Espanya 
 

http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adrecarse.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adrecarse.html
mailto:saierinfo@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adrecarse.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/on_adrecarse.html
mailto:saierinfo@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/saier/saier.html
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FGC: L8 Plaça Espanya 
 
Autobusos: H12, D20, V7, 27, 109 
 

Descripció Es fa una primera entrevista sobre la demanda en concret i 
posteriorment s’ofereix una cita en funció dels serveis en 
un altre dia. 
 

Instal·lacions Planta baixa, h ha una recepció i sala d’espera. A les 
plantes superior hi ha els serveis especialitzats. (ICAB, 
AMIC, Fundació ACSAI i Creu Roja) 
 

Modalitats de 
Servei 

 Atenció Individual d’acollida per REFUGIATS. 
SAIER 

 Atenció Individual d’acollida per IMMIGRANTS. 
SAIER 
 

 
Punt Informes d’Arrelament (PIA) 

 
Adreça Pg. Sant Joan, 75, pl. Baixa, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932564476-932564478-932564479 
 

Correu electrònic 
/ Web 

pia@bcn.cat 
www.bcn.cat/novaciutadania 
 

Atenció al públic Dilluns a Divendres  
 
 Dilluns a Dijous de 8:30 a 19’00h. 
 Divendres de 8:30 a 15’00 h. 
 El mes d’agost de 08:00 a 15:00 h. 

 
Cal cita prèvia. Per demanar informació no cal cita prèvia. 
 

Com arribar-hi Metro: L4 i L5 Verdaguer, L4 Girona, L2 Tetuan 
 
Autobusos: H10, 6,19,33,34,50,51,55 
 

Instal·lacions Planta baixa, on hi ha un front office. I despatxos on es fan 
entrevistes per emetre els informes d’arrelament o 
assessoria i/o informació. especialitzada als usuaris pel 
tràmit d’arrelament social. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Proposta d’Informe d’arrelament Social per 
demanar permís de residencia per circumstàncies 
excepcionals 
 

 
Direcció d’Atenció i Acollida a Immigrants 

 
Adreça Pg. Sant Joan, 75, 1era planta, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932564476-932564478-932564479 
 

  

https://www.google.cat/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976944,2.1692144,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3!8m2!3d41.3976904!4d2.1714031
mailto:pia@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania
https://www.google.cat/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976944,2.1692144,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3!8m2!3d41.3976904!4d2.1714031
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Correu electrònic 
/ Web 

informeshabitatge@bcn.cat 
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/assessorame
nt/ajbcn.2.html 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres de 9 a 15. 
 
 No hi ha atenció al públic. Es back office del servei. Es 

truca al sol·licitant per completar l’expedient i 
concertar la visita al domicili. 
 

No hi ha cita. Es truca des del servei per concertar la visita 
domiciliària. 
 

Com arribar-hi Metro: L4 i L5 Verdaguer, L4 Girona, L2 Tetuan 
 
Autobusos: H10, 6,19,33,34,50,51,55 
 

Descripció Es la direcció d’atenció i acollida a immigrants on estan 
ubicats els funcionaris que segueixen els serveis. I on es 
tramiten el expedients. 
 
Una part del espais es on es tramiten les propostes 
d’informes de disponibilitat d’habitatge per a la 
reagrupació familiar. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Proposta d’Informes de disponibilitat d’Habitatge 

 
 

 
 
 

CARTA DE SERVEIS DE LA DIRECCIÓ DE SERVEIS D'INFORMACIÓ 
I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
 

ÍNDEX 
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE  
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS  
 
SERVEIS 
 Informació i tramitació per a la ciutadania  
 Atenció a Consultes, Reclamacions i Incidències de la ciutadania  
 Gestió d'objectes perduts rebuts per l'Ajuntament de Barcelona  
 
ANNEXOS 
 Centres Prestadors 
 
 

La Carta de Serveis de la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana està adreçada als ciutadans, entitats, professionals, empreses i 
organitzacions interessats en conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i 
compromisos i de la seva activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

mailto:informeshabitatge@bcn.cat
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/assessorament/ajbcn.2.html
http://www.bcn.cat/novaciutadania/arees/ca/assessorament/ajbcn.2.html
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La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 
realitza la Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana alhora que 
apropa l'Administració Pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la Carta 

és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i de recollida i 
resposta a les queixes i suggeriments. 

La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de compromís 
pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu acompliment. 

 
MISSIÓ  
 
Els serveis d'atenció ciutadana tenen l'objectiu de satisfer les demandes 

d'informació sobre la ciutat, solucionar els tràmits municipals i atendre les queixes 
i els suggeriments sobre els serveis municipals i/o el funcionament de la ciutat.  

Amb la voluntat de donar un tracte directe i personalitzat, s'ofereixen diversos 
canals d'atenció: el telèfon 010, el web bcn (http://www.bcn.cat), el telèfon del 
civisme 900 226 226, els serveis al telèfon mòbil, les oficines d'atenció ciutadana 
de cada districte i el Quiosc (terminal d'autoservei electrònic per a la tramitació 
municipal i informació sobre Barcelona) distribuït per diferents espais de la ciutat. 

 
DADES DE CONTACTE  

 
Adreça Carrer Calabria 66 planta 6, 08015 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
Telèfon 010 / 900 226 226 

 
Correu 
electrònic / Web 

No ni ha atenció per correu electrònic 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana 
 

Atenció al públic Telemàtic: tot l'any  
Telefònic:  

 010 tot l'any 
 900 226 226; tot l'any de 08:00 a 24:00 

Quioscs autoservei: tot l'any excepte els ubicats en espais 
tancats  
Presencial: Oficines d'Atenció Ciutadana:  
 Dies laborables de 8:30 a 14:30; 
 Dijous 08:30 a 19:30; 
 De 24/6 al 24/9 de 08:30 a 14:30. 
 Oficina Sant Miquel. Dilluns a Dissabte de 08:30 a 20:00 

h 
 Atenció amb cita prèvia: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/defaul
t.html?&stpid=20100001515&style=ciudadano&language=ca 
 
Consultar: http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html 
 

Com arribar-hi Consultar: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana 
 

Informació 
complementària 

L'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça de Sant Miquel 
ofereix la possibilitat de ser atès en sis idiomes (català, 
castellà, anglès, francès, àrab i urdú), disposa de personal 
amb coneixements del llenguatge de signes per atendre les 
persones amb discapacitat auditiva i, a més de dur a terme 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Cal%C3%A0bria,+66,+08015+Barcelona/@41.3782981,2.1549298,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a263024bdbb9:0xc2be181cc1294bbd!8m2!3d41.3782981!4d2.1571185
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100001515&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100001515&style=ciudadano&language=ca
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
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les mateixes gestions que la resta d'oficines d'atenció 
ciutadana, s'hi pot obtenir informació i fer tramitacions 
especialitzades 
Els professionals que representin els contribuents, així com 
les persones jurídiques hauran de presentar per mitjans 
telemàtics els tràmits i procediments administratius tributaris 
operatius, disponibles a través del portal de tràmits de 
l'Ajuntament (art. 71 de l'ordenança fiscal general vigent) 
 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 

 
Es garanteix uns serveis d’accés fàcil, solucions àgils i eficaces amb un tracte 

professional.  
Es garanteix la traçabilitat de les queixes i suggeriments ciutadanes mitjançant 

un codi de seguiment amb el qual els ciutadans podran consultar l'estat de la seva 
comunicació. 

Indicadors i Objectius generals: Atendre a totes les persones, associacions i 
empreses que necessitin relacionar se amb l’Ajuntament. Els indicador generals 
són els volums d’atencions en funció del canal. 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració ciutadana 

Procediment: 
Enquestes anuals a usuaris dels serveis presencials i 
telèfon 
 
Canals:  
 Presencial: En oficines OAC, veure 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac  

 Telefònic: 010 / 900 226 226, 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic 

 
Queixes, reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
1.- Presentació de la petició i obtenció d'un número 
de seguiment (codi IRIS) 
2.- Derivació automàtica de la petició a l'òrgan 
responsable de la seva resolució 
3.- Resolució de la petició per part de l'òrgan 
responsable 
4.- Resposta en el cas de que s'hagi demanat 
 
Canals: 
Telemàtic: 
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 
Telemàtic: Aplicació mòbil Bústia Ciutadana 
Telefònic: 010 / 900 226 226, 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic  
Quioscs autoservei: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 
Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
Presencial: punts de registre 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://smartcity.bcn.cat/ca/bustia-ciutadana.html
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
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comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre 
 

Temps de resposta Termini mitjà de resposta: 30 dies 
 

 
 

SERVEIS  
 
El serveis de la Direcció de Serveis d'Informació I Atenció Ciutadana donen 

resposta a les necessitats dels ciutadans en matèria d’informació i tramitació 
mitjançant els diferents canals: presencials, telefònics i telemàtics així com la 
gestió de les incidències i reclamacions. 

 
 Informació i tramitació per la ciutadania 
 Atenció a Consultes, Reclamacions i Incidències de la ciutadania 
 Gestió d'objectes perduts rebuts per l'Ajuntament de Barcelona 
 

Informació i tramitació per a la ciutadania 
 

Descripció Informació sobre agenda i actes de la ciutat, sobre 
els requisits per fer les diferents tramitacions 
municipals i d'altres administracions i efectuar una 
gran part dels tràmits municipals 
 

Utilitat El servei dona informació i facilita la tramitació a la 
ciutadania 
 

Garantia L'Ajuntament és el titular de la tramitació i garanteix 
la seva validesa 

Procediments de gestió 
del servei 

1.- Demanda d'informació / tramitació  
2.- Procediment en funció de la tramitació i canal 
d'atenció  
3.- Lliurament de documentació sobre la tramitació. 
3.1.-En cas d'informació no hi ha comprovant 
 

Objectius de gestió del 
servei  

Presencial: 10 minuts de temps mitjà d'espera en el 
75% dels casos 
Telefònic: atendre el 80% de les trucades rebudes 
 

 
 

MODALITAT 1 : Informació i tramitació telefònica 
 
Descripció Informar sobre actes i agenda de la ciutat, sobre 

els requeriments de la tramitació municipal i 
d'altres administracions, així com els tràmits 
municipals disponibles. 
 

Ofereix Informació/dades. Atenció personal. Document. 
Suport a les necessitats d'informació i tramitació 
dels ciutadans i lliurament de documents resultants 
de tràmits 
 

Cost i forma de 
pagament 

Consultar a: 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic  
 

Centres prestadors  Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
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Informació 
complementària 

Veure cartera de tramitació: 
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html 
 

Canals de Petició  Telefònic: 010  
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic 

 
Canals de Gestió  Telefònic: 010. Consultar a: 

http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic 
 

Canals de Recepció  Correu postal: a l'adreça indicada pel sol·licitant 
en el cas de tramitació que ho requereixi 

 
Objectius de gestió 
del servei 

 80% de trucades ateses sobre el total de les 
rebudes 
 

 
MODALITAT 2: Informació i tramitació presencial 

 
Descripció Oficines d'Atenció a la Ciutadania per atendre les 

consultes d'agenda i actes de ciutat i efectuar les 
tramitacions disponibles. 
 

Ofereix Informació/dades. Atenció personal. 
Document. Suport a les necessitats d'informació i 
tramitació dels ciutadans i lliurament de documents 
resultants de tràmits 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros  

Centres Prestadors  Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana 

 
Informació 
complementària 

Veure cartera de tramitació: 
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic 

 
Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-
comunicacio-ciutadana/telefonic 

 
Canals de Recepció  Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 
Objectiu de gestió   10 minuts de temps d'espera mig en el 75% 

dels casos 
 

http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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MODALITAT 3 : Informació i tramitació telemàtica (Portal de Tràmits) 
 
Descripció Portal de Tramitació municipal en el Web municipal. 

 
Ofereix Informació/dades. Document. Suport a les 

necessitats d'informació i tramitació dels ciutadans i 
lliurament de documents resultants de tràmits 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana 
 

Informació 
complementària 

Veure cartera de tramitació: 
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: Portal de tràmits 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits  
 

Canals de Gestió  Telemàtic: Portal de tràmits  
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits 
 

Canals de 
Recepció 

Telemàtic: En el mateix equip informàtic de l'usuari 
Correu postal: a l'adreça indicada pel sol·licitant 
 

Objectiu de 
gestió 

Nivell mitjà de disponibilitat del sistema: 98%  

 
Modalitat 4: Informació i tramitació telemàtica ( Quiosc d'autoservei ) 
 
Descripció Quiosc d'autoservei sobre consultes d'agenda i actes de 

ciutat i efectuar les tramitacions disponibles. 
 

Ofereix Informació/dades. Document. Suport a les 
necessitats d'informació i tramitació dels ciutadans i 
lliurament de documents resultants de tràmits 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana 

Informació 
complementària 

Veure cartera de tramitació:  
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html 
 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: Quioscs autoservei a 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 

Canals de Gestió  Telemàtic: Quioscs autoservei a  
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: Lliurat al mateix Quiosc en funció de la 
tramitació 

Correu postal: a l'adreça indicada pel sol·licitant en el cas 
de tramitació que ho requereixi 

Objectiu de 
gestió 

Dies de reparació màxim: 7 dies 

http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/tramits
http://www.bcn.cat/sac/compromisos-ca.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
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Atenció a Consultes, Reclamacions i Incidències de la ciutadania 

 
Descripció Sistema de gestió de les incidències i reclamacions de 

l'Ajuntament de Barcelona sobre el funcionament de la 
ciutat o la prestació de serveis públics municipals. Atenció 
a les consultes web de la ciutadania 
 

Utilitat La demanda d'informació efectuada des de pàgines web 
municipals i les incidències i reclamacions presentades per 
la ciutadania pels diferents canals d'atenció sobre el 
funcionament de la ciutat o dels serveis públics 
municipals.  
 

Garantia l'Ajuntament és l'encarregat dels serveis públics 
municipals i per tant, el garant del seu compliment 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2009 (Gaseta nº 17). 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició i obtenció d'un número de 
seguiment 
2.- Derivació automàtica de la petició a l'òrgan 
responsable de la seva resolució 
3.- Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable 
4.- Resposta en el cas de que s'hagi demanat 

Objectius de 
gestió del servei  

 Temps mig de resposta no superior als 30 dies 
 El 80% de les peticions no poden tenir més de 30 dies 
 Reclamacions efectuades sobre respostes enviades no 

superior al 4% 
 

MODALITAT 1: Atenció a les Incidències i Reclamacions sobre 
funcionament i serveis públics municipals 

 
Descripció Sistema de gestió de les incidències i reclamacions de 

l'Ajuntament de Barcelona sobre el funcionament de la 
ciutat o la prestació de serveis públics municipals 
 

Ofereix Dades/Informació. Document. El receptor rebrà un 
número (codi IRIS) per poder fer seguiment de la seva 
petició 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

Direcció de Serveis d'Informació i Atenció Ciutadana 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: Web  
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 

 Telemàtic: Aplicació mòbil Bústia Ciutadana 
 Telefònic: 010 / 900 226 226 

http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic 

 Quioscs autoservei: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 

 Presencial: En oficines OAC  
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: punts de registre 

https://w33.bcn.cat/GasetaMunicipal/CercaPerAnys
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://smartcity.bcn.cat/ca/bustia-ciutadana.html
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre 

 
Canals de 
Gestió 

 Telemàtic: Web 
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 

 Telemàtic: Aplicació mòbil Bústia Ciutadana 
 Telefònic: 010 / 900 226 226 

http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic 

 Quioscs autoservei: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 

 Presencial: En oficines OAC  
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: punts de registre  
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: a l'adreça indicada pel peticionari 
 Telemàtic: Correu electrònic al compte indicat pel 

peticionari 
 Telefònic: SMS al número de telèfon indicat pel 

peticionari 
 

Objectiu de 
gestió 

 Temps mitjà de resposta no superior als 30 dies 

 
 

MODALITAT 2: Atenció a les Consultes Web sobre funcionament de la 
ciutat i serveis públics municipals 

 
Descripció Sistema de gestió de les consultes introduïdes per les 

diferents Webs municipals de l'Ajuntament de Barcelona 
sobre el funcionament de la ciutat o la prestació de serveis 
públics municipals 

Ofereix Dades/Informació. Document. El receptor rebrà un 
número (codi IRIS) per poder fer seguiment de la seva 
petició 

Cost i forma de 
Pagament: 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Direcció de Serveis d'Informació i Atenció 
Ciutadana 

Canals de 
Petició 

 Telemàtic: Web  
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 
 

Canals de 
Gestió 

 Telemàtic: Web  
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 

 Telefònic: 010 / 900 226 226  
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic 

 Telemàtic: Quioscs autoservei a 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 
 

Canals de 
Recepció 

Telemàtic: Al correu electrònic indicat pel peticionari 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://smartcity.bcn.cat/ca/bustia-ciutadana.html
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
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Objectiu de 
gestió 

Temps mitjà de resposta no superior als 30 dies 

 
 

Gestió d'objectes perduts rebuts per l'Ajuntament de Barcelona 
 

Descripció Recepció, custodia i entrega dels objectes perduts lliurats a 
l'Ajuntament de Barcelona per la ciutadania o per 
treballadors municipals 
 

Utilitat Servei de recuperació d'objectes perduts per part dels 
titulars d'aquests objectes prèvia comprovació de la seva 
titularitat 
 

Garantia L'Ajuntament vetlla per retornar els objectes perduts als 
seus legítims propietaris 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

Llei 5/2006 de 10 de maig, codi civil de Catalunya 
 

Procediments 
de gestió del 
servei 

1.- Recepció i registre de l'objecte trobat 
2.- Identificació i comprovació dades de qui reclama 
l'objecte 
3.- Lliurament de l'objecte 
 

Ofereix Document. Comprovant de l'entrada de l'objecte trobat 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Oficina de Troballes de l'Ajuntament de Barcelona 

Informació 
complementàri
a 

Qualsevol persona pot fer-ne la consulta. La recuperació de 
l'objecte o el document perdut l'ha de fer la persona 
propietària o la persona que la representa. 
Un cop transcorreguts 6 mesos sense que ningú el reclami, 
l'objecte o el document es dóna a entitats benèfiques o es 
destrueixen. 

Canals de 
Petició 

 Presencial: Al Centre Prestador 
 Telefònic: 010 

http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic 

 Telemàtic: Web 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSea
rch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y
=3 
 

Canals de 
Gestió 

Presencial: Al Centre Prestador 
Telefònic: 010 
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-
ciutadana/telefonic 
Telemàtic: Web 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/
default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3 
 

Canals de 
Recepció 

Correu postal: Certificat, en el cas de document identificatiu 
Presencial: Resta d'objectes es recuperen al centre 
Prestador 
 

  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=422359
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
http://ajuntament.barcelona.cat/canals-comunicacio-ciutadana/telefonic
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/tramitSearch/default.html?idioma=ca&keywords=troballes&x=6&y=3
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Objectius de 
gestió del 
servei  

Temps de mecanització de l'objecte per facilitar la seva 
consulta: 2 dies laborables 

 
 

ANNEXOS 
 
CENTRES PRESTADORS 
 
Data actualització: 15/12/2016 
 

Oficina de Troballes de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Adreça Pl. Carles Pi i Sunyer, 8*10, 08002 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 010/fax: 934132031 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-de-troballes-de-l-
ajuntament-de-barcelona_92086026208.html 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
De 09:00h a 14:00h 
 

Com arribar-hi Autobús: 41, 42, 55, H16, N4, N8, V15, 59, V13, V19, 45 
Metro: L4 parada Jaume I, L6 i L7 parada Pl Catalunya 
FGC: Plaça Catalunya 
 

Instal·lacions Planta baixa de l'edifici 
 

Modalitats de 
Servei 

 Recuperació d'objectes perduts lliurats a 
l'Ajuntament de Barcelona 

 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS DE DRETS SOCIALS 
 
 
ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 
 Serveis d’Atenció Socials Bàsics 
 Serveis d’Atenció a la Dependència 
 Servei de suport als desnonaments 
 Servei social bàsic de prevenció i contenció a l’espai públic 
 Servei d'acolliment residencial per a gent gran 
 Subvencions de vacances per a la gent gran 
 Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA)  
 Informació, orientació i assessorament a joves i entitats juvenils 
 Servei d’atenció a les persones amb discapacitat 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Carles+Pi+i+Sunyer,+8,+08002+Barcelona/@41.3852425,2.1717545,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f75039b4b1:0xba382e50306db240!8m2!3d41.3852425!4d2.1739432
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-de-troballes-de-l-ajuntament-de-barcelona_92086026208.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-de-troballes-de-l-ajuntament-de-barcelona_92086026208.html
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 Servei d’Urgències Socials 
 Servei d’Emergències Socials 
 
ANNEXOS 
 Centres Prestadors 
 
 

La Carta de Serveis de Drets Socials està adreçada als ciutadans, entitats, 
professionals, empreses i organitzacions interessats en conèixer aspectes 
fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat referent a 
l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza Drets Socials alhora que apropa l'Administració Pública als ciutadans que 
en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  
 

Contribuir a fer de Barcelona una ciutat més cohesionada socialment, on les 
persones de totes les edats, orígens i condicions puguin portar a terme els seus 
projectes vitals amb la màxima autonomia i igualtat, així com accedir als recursos 
bàsics que faciliten el desenvolupament humà. 

 
Impulsar, organitzar i articular internament i externa el procés de prestació dels 

serveis socials bàsics i especialitzats de responsabilitat municipal adreçats a la 
ciutadania, i això amb uns paràmetres de qualitat i equitat que contribueixin a 
garantir el benestar de totes les persones que viuen i conviuen a la ciutat. 

 
Ofereix un ampli catàleg de serveis socials i recursos específics, organitzats en 

vuit àmbits d'actuació: Població general, població vulnerable, gent gran, atenció a 
la dependència, infància i adolescència, dona, població immigrant, persones amb 
discapacitat. 

 
DADES DE CONTACTE  
 

Adreça C/ València, 344, 08009 Barcelona 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 619 73 11 (Centres de Serveis Socials) 
93 413 27 17 (Drets Socials) 
 

Correu electrònic / 
Web 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca 
 

Atenció al públic Es realitza mitjançant els Centres de Serveis socials 
Veure: Centres de Serveis socials 
 

Com arribar-hi Busos: 43, 44, B20, B24. 
Metro: L4 Girona, L5 Verdaguer, L3 Passeig de Gràcia 
 

Informació Veure: Llei 12/2007, d'11'octubre, de serveis socials 

https://www.google.es/maps/search/Val%C3%A8ncia+344/@41.3970639,2.1670694,17z/data=!3m1!4b1
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/index7cad.html?vgnextoid=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/index7cad.html?vgnextoid=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
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complementària 
 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 

 
 Orientació a les persones: Posar els ciutadans en el centre de la nostre 

gestió. 
 Eficiència: Optimitzar el màxim els recursos disponibles de tal manera que 

podem servir al major nombre possible de ciutadans. 
 Qualitat del servei: El compromís amb la millora contínua dels nostres 

serveis mitjançant la implantació de models estàndards que permetin 
satisfer les expectatives dels ciutadans. 

 Simplificació: Gestionar i tramitar els expedients amb la menor aportació 
documental i en el menor temps possible. 

 Avaluació del rendiment: Avaluar de manera contínua el nivell quantitatiu i 
qualitatiu de la resposta de l' organització a la demanda. 

 Retre comptes: Fer visible i transparent la utilització i destinació dels 
recursos disponibles. 

 
Indicadors i Objectius Generals: Veure: 
 
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap04/index.htm 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
 
De Drets Socials depenen el Consell de Benestar Social, el 
Consell Assessor de Gent Gran, el Consell Mpal. 
d’habitatge i l’Acord Ciutadà, però el ciutadà no es pot 
adreçar directament, es fa a través d’entitats. 
 
Canals: 
 
Als districtes els canals són els consells de barri, però pel 
que fa a Drets Socials l'única forma d’accés seria a través 
del canal de reclamacions, queixes i suggeriments. 
 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
 
1. Accedir al punt d'entrada (Canal) 
2. Indicar el tema sobre el que es vol tractar 
3. Descriure els fets concrets aportant el màxim de detall 
4. S'obtindrà un codi per fer el seguiment de la queixa, 

reclamació o suggeriment 
5. Recepció de la resposta/aclariment/explicació 
 
Canals: 
 
 Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do
?tema=21&directo=0&tescolta=1 

 Presencial: Oficines d'Atenció a la Ciutadania 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telemàtic: Síndic de Greuges de Barcelona 
(www.sindicadegreugesbcn.cat) 

 Telefònic: 010 
 
 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap04/index.htm
http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellMunicipalDeBenestarSocial/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ConsellAssessorGentGran/
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/consell-habitatge-social
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/consell-habitatge-social
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/espais-estables-de-participacio/consells-de-barri
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=21&directo=0&tescolta=1
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=21&directo=0&tescolta=1
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/subtema.directe.do?tema=21&directo=0&tescolta=1
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Temps de resposta: Màxim 30 dies (Decret d'alcaldia de 
28 de maig de 2009 pel qual es regula el sistema 
informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans 
d'incidències, queixes i suggeriments). 
 

 
SERVEIS  

 
Serveis socials bàsics propers als ciutadans, que faciliten l'accés directe i estan 

ubicats per diferents centres d'atenció per tota la ciutat, alguns d'ells, ubicats en 
els barris com són els Centres de Serveis socials i altres, més centralitzats, però 
que igualment abasteixen a tota la ciutat com urgències socials, serveis d'inserció 
social, menjadors socials, centres oberts per a infants, etc. 

 
Serveis socials especialitzats molts venen definits per la llei, i altres són 

específics de l'Ajuntament de Barcelona; la forma d'accés és a través de la 
necessària derivació des dels serveis socials bàsics, com en els cas de Servei 
especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència (SEAIA), Servei d'habitatges 
d'inclusió amb suport socioeducatiu, Servei d'acolliment residencial per a la gent 
gran, etc. En aquesta mateixa secció i, per l'impacte que té a la ciutat de 
Barcelona, com a formes per a facilitar la integració de la persona en la societat, a 
través de la prevenció i la promoció social, s'exposen tres dels pilars bàsics: l'acció 
comunitària, l'atenció grupal i la participació social. 

 
 Serveis d’Atenció Social Bàsica 
 Serveis d’Atenció a la Dependència. 
 Servei de suport per desnonaments 
 Servei social bàsic de prevenció i contenció a l’espai públic 
 Servei d’acolliment residencial per a gent gran 
 Subvencions de vacances de la gent gran 
 Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA) 
 Informació, orientació i assessorament a joves i entitats juvenils 
 Servei d’atenció a les persones amb discapacitat 
 Servei d’Urgències Socials 
 Servei d’Emergències Socials 

 
Serveis d’Atenció Socials Bàsics 
 
Descripció Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema 

públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes 
de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt 
organitzat i coordinat d'accions professionals amb 
l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones. 
 
L'objecte principal és promoure els mecanismes per 
conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situacions de 
risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan 
dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció 
individual, familiar i col·lectiva. 
 

Utilitat Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots 
els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També 
poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de 
prevenció i atenció a maltractaments. 
 
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, 
les prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres 
que els siguin atribuïdes. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index8636.html?vgnextoid=1a47d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=1a47d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/index7cad.html?vgnextoid=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.931633495bcd6167b4f7b4f7a2ef8a0c/index2ada.html?vgnextoid=0f57d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=0f57d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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Igualment treballen amb les entitats i associacions de la 
seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció 
social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc 
d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social. 
 

Garantia Les competències en matèria de serveis socials les podeu 
consultar a la Normativa Reguladora. 
 
Els centres d'atenció social disposen d'educadors/es, 
psicòlegs/es i treballadors/es socials. Aquests professionals 
valoraran la situació personal i social per determinar 
l'orientació més adequada. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 12/2007, d'11'octubre, de serveis socials i el 
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la 
cartera de Serveis Socials 2010-2011, prorrogada i 
ampliada la seva vigència pel 2012. 

 Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de Dependència i 
normativa que la desenvolupa. 

 Ordenança de preus públics de l’Ajuntament. Drets 
Socials 

 Ordre de Benestar Social i Família Ordre 
BSF/130/2014. 

  
Procediments de 
gestió del servei 

9. El/la sol·licitant contacta amb el Centre prestador i 
exposa la seva situació. 

10. Anàlisi de la situació, es dona informació i orientació , 
i, si s’escau, s’assigna els recursos adients.  

11. A partir d'aquí es fa un seguiment i avaluació del 
servei , hagi o no derivació a serveis especialitzats, 
fins que s’hagin assolit els objectius o cessi la 
necessitat que va motivar el servei. 

Objectius de 
gestió del servei  

 Atendre en els Centres de Serveis Socials Bàsics en 
una mitja ponderada de 30 dies per primera visita en 
un 80% dels casos. 

  
 

MODALITAT 1: Informació, orientació i assessorament sobre l’atenció 
social 
 
Descripció Informació sobre la cartera de serveis, criteris d’adjudicació, 

presentació de queixes i reclamacions. Orientació i 
assessorament sobre l’accés als serveis socials bàsics o 
especialitzats. Promoció de mesures d'inserció social i 
laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments. 
Atenció, assessorament i orientació psicològica que 
complementa i dóna suport a la tasca dels professionals 
dels equips d’Atenció Social Primària.  
 
FUNCIONS ASSOCIADES 
 Detectar i avaluar les situacions de necessitat personal, 

familiar i comunitària. 
 Oferir informació, orientació i assessorament en relació 

als drets i els recursos socials 
 Valorar i fer diagnòstics social, socioeducatiu i 

sociolaboral.  
 Dissenyar programes individuals d'atenció per a 

persones dependents. 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf
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 Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en 
situació de risc social. 

 Impulsar projectes comunitaris i programes 
transversals.  

 Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i 
suport a la unitat familiar o de convivència.  

 Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents. 

 Orientar l’accés als serveis especialitzats.  
 Promoure la inserció social, laboral i educativa dels 

usuaris. 
 Gestionar prestacions d'urgència social i determinades 

prestacions econòmiques. 
 Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de 

maltractaments a persones dels col·lectius més 
vulnerables.  

 Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques 
d’àmbit municipal.  

 Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció 
col·lectiva, a nivell grupal i comunitari. 
 

Ofereix Informació/dades. Document. Atenció/Orientació. 
Assessorament, valoracions, diagnosis, ... 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 

 
Informació 
complementària 

Els Centres de Serveis Socials (CSS) són la porta d’entrada 
a l’atenció social a Barcelona i el lloc on s'hi poden sol·licitar 
diferents ajudes i prestacions incloses en el catàleg de 
serveis socials Algunes d'aquestes ajudes poden ser d'accés 
directe i altres poden requerir valoració del professional. 
L'objecte principal és promoure els mecanismes per 
conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i 
grups socials, especialment si es troben en situacions de 
risc social o d'exclusió. S'organitzen territorialment i estan 
dotats d'equips multidisciplinaris orientats a l'atenció 
individual, familiar i col·lectiva. Els centres d'atenció social 
disposen d'educadors/es, psicòlegs/es, treballadors/es 
socials i advocats. Aquests professionals valoraran la 
situació personal i social per determinar l'orientació més 
adequada. 
Tramiten les prestacions econòmiques d'urgència social, les 
prestacions econòmiques d'àmbit municipal, i les altres que 
els siguin atribuïdes. 
 
Igualment treballen amb les entitats i associacions de la 
seva zona en projectes conjunts relacionats amb l'atenció 
social. D'aquesta manera contribueixen a prevenir el risc 
d'exclusió i enforteixen els llaços de cohesió social. 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar atenció 
han de demanar cita prèvia al número 93 619 73 11 de 
dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte dijous) i 
dimarts i dijous de 16h a 19h.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/indexba6d.html?vgnextoid=d697d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=d697d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/indexba6d.html?vgnextoid=d697d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=d697d6513697d210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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Canals de Gestió  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar atenció 

han de demanar cita prèvia al número 93 619 73 11 de 
dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte dijous) i 
dimarts i dijous de 16h a 19h.  

 Telefònic: al número de telèfon indicat pel sol·licitant. 
 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 

Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 Correu postal: a l'adreça indicada pels sol·licitant. 

 
Canals de 
Recepció 

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona)  

 Correu postal: a l'adreça indicada pels sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Atendre en els Centres de Serveis Socials Bàsics en una 
mitja ponderada de 30 dies per primera visita en un 
80% dels casos. 
 

 
MODALITAT 2: Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió 
 

Descripció És una prestació econòmica dels Serveis Socials orientada a 
fer front a necessitats bàsiques no cobertes, amb especial 
atenció als perfils de nova necessitat i a la població afectada 
per situacions de crisi econòmica.  
 
Orientat a habitatge/allotjament, comprèn tant el pagament 
puntual de lloguers o quotes d’hipoteca per evitar 
desnonaments, com lloguers compartits, accés nou habitatge 
o, fins i tot, allotjaments en hotel o pensió de manera 
transitòria. 
 

Ofereix Econòmic. Ajuts econòmics. Es poden rebre a través de 
xecs, targeta moneder, metàl·lic, i/o transferència. 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar atenció 
han de demanar cita prèvia al número 93 619 73 11 de 
dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte dijous) i dimarts 
i dijous de 16h a 19h.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona)  
 

Canals de Gestió  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar atenció 
han de demanar cita prèvia al número 93 619 73 11 de 
dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte dijous) i dimarts 
i dijous de 16h a 19h.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona)  
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Objectiu de gestió  Incrementar un 10% el nombre d’ajuts atorgats respecte 
l’any anterior. 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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MODALITAT 3: Àpats a domicili (Cobertura de necessitats bàsiques) 
 

Descripció Preparació i lliurament d'àpats equilibrats i saludables en 
adequades condicions de qualitat i higiene al domicili de la 
persona beneficiària. 
 

Ofereix Alimentació. Recursos materials. Les persones usuàries 
reben dinars o sopars de forma temporal equilibrats i 
saludables en adequades condicions de qualitat i higiene. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT 
DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Orientat a persones que: 
 no poden preparar-se els àpats o necessiten ajuda per 

fer-ho. 
 siguin autònomes per alimentar-se. 
 no tenen cap suport social i/o familiar o tenen un suport 

insuficient per cobrir les atencions que necessiten. 
 mantenen un estat cognitiu intacte o lleument deteriorat. 
 tenen problemes de mobilitat que dificulten la utilització 

dels recursos de la comunitat. 
 l’habitatge no disposi de les condicions necessàries per 

emmagatzemar o cuinar aliments (manca de frigorífic, 
cuina en mal estat, etc). 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar atenció 
han de demanar cita prèvia al número 93 619 73 11.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: al domicili dels beneficiaris. 

Objectiu de gestió  Atendre el 90% de les prescripcions realitzades pels 
Centres de Serveis Socials en menys de 10 dies hàbils. 
 

 
MODALITAT 4: Àpats en companyia (Cobertura de necessitats bàsiques) 
 
Descripció Proporciona dinars o sopars, de forma diària i temporal, a 

les persones en situació d’extrema pobresa que ho 
necessiten per garantir-los una alimentació adequada 
(suficient dietèticament i nutricional) a més de facilitar un 
espai relacional i acollidor, que permeti a les persones 
grans establir nous vincles d’amistat i de connexió amb la 
resta d’usuaris del menjador, mitjançant actuacions de 
dinamització i d’atenció en els espais de sobre taula 
d’acord amb la realitat i interessos de les persones 
usuàries. 
 
 

Ofereix Alimentació. Acompanyament. Activitats. Recursos 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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materials. Les persones usuàries reben dinars o sopars de 
forma temporal equilibrats i saludables en adequades 
condicions de qualitat i higiene.  
 

Cost i forma de 
Pagament 

COPAGAMENT. El servei d’àpats en companyia és un 
servei de copagament i té un càlcul de cost estipulat per 
les ordenances municipals vigents de preus públics. Veure: 
Ordenança de preus públics de l’Ajuntament. Drets Socials. 
Pagament en efectiu amb emissió de rebut. 
 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Al 2016, els “àpats en companyia” es serveixen a 29 punts 
de servei distribuïts pels 10 districtes de la ciutat de 
Barcelona. És un servei diürn d'assistència a les activitats 
de la vida diària de persones grans en situació de fragilitat, 
orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que 
vol cobrir dues necessitats bàsiques: 
 Facilitar una alimentació adequada. 
 Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de 

connexió amb la comunitat. 
 

Orientat a persones grans: 
 que requereixen suport per cobrir les necessitats 

bàsiques d’una alimentació adequada, dietètica i 
nutricional i d’un espai relacional acollidor que faciliti 
vincles d’amistat i de connexió amb la comunitat. 

 soles en risc d’aïllament social. 
 que viuen en habitatges sense condicions per cuinar. 
 que tot i viure en habitatges en bones condicions, 

requereixen un seguiment dels hàbits d’alimentació, 
relacionals, d’higiene i de salut fora del seu domicili. 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita prèvia al número 93 619 
73 11.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als 29 punts de servei. 

Objectiu de gestió  Tendir a una ocupació mitja ponderada de ciutat dels 
menjadors d’àpats en companyia del 80% durant tot 
l’any. 
 

 
MODALITAT 5: ATENCIÓ GRUPAL 
 
Descripció Una tasca important que duen a terme els Centres de 

Serveis Socials consisteix en el desenvolupament de 
projectes d’atenció grupal, comunitaris i de coordinació 
institucional, d’acord amb el caràcter polivalent, comunitari 
i preventiu que preveu la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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de serveis socials. Les modalitats d’atenció grupal que es 
duen a terme són: 
 Els grups informatius: és aquell treball professional 

que té una finalitat bàsicament informativa i 
divulgativa respecte a necessitats puntuals i /o 
previsibles de la població.  

 L’acció grupal: és un treball sovint realitzat en grups 
naturals o ja preexistents (espais de trobada, 
d’acollida, grup classe, etc.) en què els i les 
professionals aprofiten les relacions que s’estableixen 
per treballar aspectes relacionats amb la prevenció, la 
detecció i la vinculació a serveis.  

 El treball grupal: és aquell suport social promogut pels 
professionals de l’atenció social, que s’orienta a la 
creació d’un grup com a context i mitjà per produir 
processos de canvi individuals i que van dirigits a 
persones i/o famílies que comparteixen una mateixa 
situació i/o problemàtica.  

 Els grups d’ajuda mútua: són grups configurats per 
persones que comparteixen la mateixa problemàtica, 
que s’auto-organitzen per prestar-se ajuda de forma 
recíproca, i que a vegades requereix de suport 
professional puntual. Aquest tipus d’agrupació es dóna 
a la comunitat entre persones que s’agrupen 
informalment per alleugerir les seves situacions 
conflictives o de malestar. 
 

Ofereix Informació. Acompanyament. Activitat. Suport social. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

En els grups d’ajuda mútua, el suport pot estar orientat a: 
la constitució del grup, el desenvolupament del seu pla 
d’acció, la seva projecció pública, etc. 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita prèvia al número 93 619 
73 11.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Objectiu de gestió  Garantir una oferta d’atenció grupal dirigida al 
col·lectiu de cuidadors a un mínim de 8 districtes de la 
ciutat.  

 Garantir una oferta d’atenció grupal dirigida a infants i 
adolescents a un mínim de 7 districtes de la ciutat. 

 Garantir una oferta d’atenció grupal dirigida als pares i 
mares per enfortir i millorar el rol parental/marental en 
un mínim de 8 districtes de la ciutat. 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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MODALITAT 6: Programes per la lluita contra la pobresa energètica 
 
Descripció Atenció personalitzada en matèria de pobresa energètica: 

 Evitar un tall de subministrament d’aigua, llum o gas 
de persones i/o famílies ateses als CSS amb dificultats 
per cobrir necessitats bàsiques.  

 Ajuda per a la bonificació del consum d’aigua per a 
famílies ateses pels Serveis Socials Bàsics (Fons de 
Solidaritat de la Fundació Agbar).  

 Intervenció a les llars en eficiència energètica. Té com 
a objectiu disminuir la pobresa energètica de les llars 
amb precarietat econòmica de la ciutat de Barcelona. 
Els objectius concrets del servei són els que es 
descriuen a continuació: 
o Diagnosticar la situació de l’habitatge, la despesa i 

l’ús energètic de la família. 
o Receptar mesures estalviadores de baix cost que 

assegurin l’estalvi continuat. 
o Realitzar petites intervencions in situ (instal·lació 

de material de baix cost de forma totalment 
gratuïta). 

o Detectar i donar resposta a situacions de greu 
vulnerabilitat o urgència en relació als 
subministraments d’electricitat, gas i aigua. 

 Kit contra la pobresa energètica: Aquest Kit contra la 
pobresa energètica permet d’una manera fàcil, senzilla 
i barata reduir l’import de les factures de 
subministraments així com incrementar el confort i 
eficiència energètica de la llar de les persones en 
situació de vulnerabilitat social. 
 

Ofereix Informació. Orientació. Suport. Recursos materials. 
Kit contra la pobresa energètica: Cada Kit està composat 
per 2 bombetes de baix consum, reductor de cabdal de 
dutxa, viret per sota portes, viret finestres practicables, 
termòmetre/higròmetre, rellotge sorra per dutxa, 
temporitzador, regleta amb interruptor, pel·lícula aïllant 
finestres, guia d’ús i instal·lació, quantificació estalvi, 
consells d’estalvi i bossa personalitzada. Derivació a Punts 
d’Atenció a la Pobresa Energètica (PAPE). 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 OFICINES MUNICIPALS D’HABITATGE DE 
BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Orientat a: 
 Persones que pateixen dificultats econòmiques i 

laborals derivades de situacions puntuals o estructurals 
(atur de llarga durada, finalització de prestacions 
socials, manca d’ingressos, etc.). 

 Persones que viuen en habitatges en males condicions 
(mal aïllats, amb humitats, amb problemes 
d’edificació, etc.). 

 Persones en situació de dependència (persones grans, 
persones amb discapacitat) o que pateixen algun tipus 
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de dificultat sociosanitària que requereix d’aparells 
elèctrics per a un desenvolupament òptim de la seva 
vida diària. 

  
Assessorament sobre pobresa energètica:  
El servei realitza entre 1 o 3 visites a la llar d’un o dos 
Agents Energètics especialitzats en l’àmbit de l’eficiència 
energètica que poden desenvolupar les següents accions: 
 Informació sobre hàbits de consum 
 Assessorament i gestió tarifària per disminuir el cost 

dels subministres 
 Gestió del Bo Social 
 Aclariment de dubtes en la facturació 
 Detecció d’irregularitats en els serveis d’aigua, gas i 

electricitat 
 Gestió de conflictes per impagaments o sobrecostos en 

factures 
 Instal·lació de mesures d’aïllament de baix cost 
 Acompanyament gestió Subvencions Ecologia Urbana 
 Orientació a Oficina del Consumidor 
 Informació instal·lació de butlletins 
Les visites poden durar entre 1 i 2 hores. Tots els Agents 
Energètics aniran identificats com a Servei de l’Ajuntament 
de Barcelona. 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona i Oficines 
d’Habitatge de Barcelona) 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona i Oficines 
d’Habitatge de Barcelona), i al domicili del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona i Oficines 
d’Habitatge de Barcelona), i al domicili del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Atendre anualment 2.000 llars de persones 
vulnerables. 

 
MODALITAT 7: Programa LABORA per a la inserció laboral de persones 
vulnerables o en risc d’exclusió social 
 
Descripció Ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés 

al mercat de treball (Programa Làbora):  
 Possibilita la realització d'un procés de treball 

competencial, orientació, intermediació i inserció a 
través de diferents recursos especialitzats de la ciutat 
que apropa la persona beneficiària al mercat laboral. 

 Proporciona ofertes de treball reservades a les 
persones beneficiàries del programa. 

 Aporta a la persona beneficiària un millor coneixement 
específic de les necessitats de les empreses que 
publiquen les seves ofertes al programa. 
 

Ofereix Informació. Acompanyament. Ofereix a la persona 
beneficiària un servei de tutoria personalitzat que 
l'acompanya en un itinerari cap a l'ocupació. 
 

Cost i forma de 0 euros 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
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Pagament 
 
Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Les persones beneficiàries de l’acció són persones en risc o 
en situació d’exclusió social, usuaris/usuàries dels Centres 
de Serveis Socials, dels Serveis específics i d’entitats del 
Tercer Sector de la ciutat de Barcelona, que estiguin en 
situació de desocupació i que el seu/va referent social 
consideri oportú derivar-lo/la al programa a fi de poder-
lo/la posar en contacte amb el mercat laboral ordinari i/o 
reservat. Posa l’èmfasi en l’ocupació de les persones i no 
només de la seva ocupabilitat (mòduls formatius per 
millorar-la, i càpsules formatives específiques).  
 
El programa Làbora vincula a l’empresa en un projecte de 
responsabilitat social i certifica el seu reconeixement com a 
organització responsable atorgant-li un Segell Làbora, que 
l’acredita com a empresa/entitat que ha formalitzat un 
contractació laboral a una persona en risc d’exclusió social. 
 
Les persones derivades al programa per part dels Centres 
de Serveis Socials han d’anar a un dels 29 Punts Labora 
que hi ha per tota la ciutat de Barcelona, segons els 
correspongui tenint en compte el seu lloc de residència. 
Cal cita prèvia.  

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) amb cita prèvia. 
 

Objectiu de gestió  Atendre 8.000 persones, entre noves derivacions i 
persones en itineraris actives. 

 Aconseguir el 25% d’insercions laborals de les 
persones derivades al Programa Làbora. 
 

 
MODALITAT 8: Espais d' higiene personal (Cobertura de necessitats 
bàsiques) 
 
Descripció Espais per facilitar la higiene personal, neteja i roba a 

totes aquelles persones que no poden cobrir aquesta 
necessitat bàsica. 
 

Ofereix Recursos materials. Instal·lacions, subministres i 
productes per atendre les seves necessitats bàsiques quan 
a la seva higiene (neteja, rober) personal.  
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Centre de Dia Nou Barris 
 Centre de Dia Horta 
 Centre de Dia Meridiana 
 Centre de Dia Poble Sec 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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Informació 
complementària 

Els serveis d’higiene són serveis que es presten dins dels 
Centres de Dia per persones sense llar. En aquests centres 
també s’ofereix entre altres serveis : punt de trobada, 
tallers, espais de recerca de feina,....., per homes i dones, 
majors de 18 anys. 
 
Els serveis d'higiene també es poden trobar en algunes 
entitats de la xarxa d’atenció a persones sense llar. 
 

Canals de Petició  Presencial: Directament a cada centre i puntualment 
derivacions de serveis socials bàsics 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors  
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: als Centres Prestadors  

Objectiu de gestió  Atendre el 95% de les persones que sol·liciten el servei 
durant tot l’any. 
 

 
MODALITAT 9: Menjadors socials (Cobertura de necessitats bàsiques) 
 
Descripció Proporciona dinars o sopars, de forma diària i temporal, a 

les persones en situació d’extrema pobresa que ho 
necessiten per garantir-los una alimentació adequada 
equilibrada i saludable (suficient dietèticament i 
nutricional) a la vegada que es treballa la inserció social 
d’aquestes persones. 
 

Ofereix Recursos materials. Les persones usuàries reben dinars 
o sopars de forma temporal, equilibrats i saludables en 
adequades condicions de qualitat i higiene així com atenció 
social. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

Llista menjadors socials: 
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=generica&c
erca=menjador+social 
 
Els menjadors poden trobar-se en equipaments municipals 
o en entitats socials concertades que duen a terme aquest 
servei. 
 

Informació 
complementària 

L’accés al servei es farà a través dels als Centres de 
Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, serveis 
socials bàsics de sense sostre o entitats socials de la ciutat 
homologades per l’Ajuntament.  
 
El treballador/a social referent farà la valoració del cas i el 
seu seguiment tot establint el temps de la prestació 
 

Canals de Petició  Presencial: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita als Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona que 
corresponguin per terrritori, als serveis socials bàsics 

http://www.cssbcn.cat/serveiDependencia.html
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/xarxa2.html
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=generica&cerca=menjador+social
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=generica&cerca=menjador+social
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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de sense sostre o a través de les entitats socials 
homologades; tots ells hauran de fer l’oportuna 
derivació al menjador si es valora que és el recurs 
adient dins el pla de treball que s’estableixi. 
 

Canals de Gestió  Presencial: en els serveis socials bàsics de la ciutat, de 
territori, sense sostre o entitats 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en els serveis socials bàsics de la ciutat, de 
territori, sense sostre o entitats 
 

Objectiu de gestió  Atendre al 97% de les demandes de menjador 
 

 
Serveis d’Atenció a la Dependència 
 
Descripció Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema 

públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes 
de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt 
organitzat i coordinat d'accions professionals amb 
l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones. 
 
Segons la necessitat d'ajuda de la persona afectada per a 
dur a terme vàries de les activitats bàsiques de la vida 
diària, els graus de dependència reconeguts per la Llei 
39/2006 són: 
 
 Grau I o Dependència Moderada: quan la persona 

necessita ajuda al menys una vegada al dia (per 
exemple, menjar i beure, regulació de la micció o 
defecació, rentar-se, vestir-se...), o té necessitats 
d'ajuda intermitent o limitada per mantenir la seva 
autonomia personal. 

 Grau II o Dependència Severa: quan la persona 
necessita ajuda dos o tres vegades al dia, però no 
requereix la presència permanent d'un cuidador, o té 
necessitats d'ajuda extensa per mantenir la seva 
autonomia personal. 

 Grau III o Gran Dependència: quan la persona 
necessita ajuda diverses vegades al dia, i per la seva 
pèrdua total d'autonomia mental o física, necessita la 
presència indispensable i continuada d'una altra 
persona o té necessitat d'ajuda generalitzada per 
mantenir la seva autonomia personal. 
 

Utilitat L'atenció que ofereix la Llei 39/2006 haurà de prestar-se 
mitjançant una oferta de serveis o ajudes econòmiques 
compensatòries, un cop realitzada la valoració individual 
del grau i nivell de dependència. 
 

Garantia La Llei de la Dependència reconeix el nou dret a la 
promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones 
amb dependències. Aquest dret ha de garantir l'atenció de 
les persones des del moment en què, de forma estable, 
necessitin ajuda d'altres per a dur a terme bona part de les 
activitats de la vida diària, com menjar, vestir-se, la cura 
personal, mobilitat essencial etc. 
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Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 12/2007, d'11'octubre, de serveis socials i el 
Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la 
cartera de Serveis Socials 2010-2011, prorrogada i 
ampliada la seva vigència pel 2012. 

 Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de Dependència i 
normativa que la desenvolupa. 

 Ordenança de preus públics de l’Ajuntament. Drets 
Socials. 

 Ordre de Benestar Social i Família Ordre 
BSF/130/2014. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Un cop la persona sol·licitant de reconeixement de 
situació de dependència ha estat valorada, la 
Generalitat de Catalunya emet una resolució que recull 
el resultat d’aquesta valoració.  

 
2. En els casos que finalment es reconeix un grau de 

dependència (I, II o III), la Generalitat de Catalunya 
genera una sèrie de dades personals i econòmiques 
que fa arribar als ens locals per a la posterior gestió 
del cas. 
2.1. Sense aquesta informació no és possible l’inici de 
l’elaboració dels acords d'atenció a la situació personal 
de dependència. 

 
3. Prestació dels serveis relacionats que siguin 

procedents. 
12. Seguiment, Renovació, Modificació o finalització dels 

acords d'atenció. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Atendre el 90% dels casos prescrits pels PIAS en el 
termini màxim d’un mes. 
 

 
MODALITAT 1: Elaboració de Programes Individuals d’Atenció (PIA) 
 
Descripció Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema 

públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes 
de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt 
organitzat i coordinat d'accions professionals amb 
l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la 
integració de les persones. 
 
Entre les funcions dels serveis socials bàsics s’inclou 
l’elaboració dels Programes Individuals d’Atenció (PIA), 
emmarcats en l’aplicació de la Llei 39/2006 de promoció de 
l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de Dependència (d’ara endavant LAPAD). 
 
El PIA recull la proposta de serveis i prestacions elaborada 
pel tècnic municipal i consensuada amb l’interessat d’acord 
amb la seva situació i les seves necessitats. Totes les 
propostes PIA estan subjectes a validació i acaben sent 
formalitzades amb l’emissió d’una nova resolució per part 
de la Generalitat de Catalunya. 
 

Ofereix Atenció. Acompanyament. Econòmic. 
 
Prestacions descrites a la LAPAD: 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
https://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
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 Teleassistència 
 Ajuda a Domicili (Atencions a la llar, Cures personals) 
 Centre de Dia (Per a gent gran, Per a persones amb 

discapacitat, Centre d’Atenció Especialitzada (centres 
de dia ocupacionals) 

 Atenció Residencial (Per a gent gran, Per a persones 
amb discapacitat física, intel·lectual, trastorns mentals 
i/o sensorials. 

 Promoció de l’autonomia (únicament s’ha desplegat la 
llarga estada sociosanitària.) 

 Econòmiques: 
 Prestació per cuidador familiar no professional  
 Prestació per assistent personal 
 Prestació vinculada a un servei (Residencial privat, 

SAD privat, Centre de Dia plaça privada) 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros. L'emissió dels PIA és gratuïta. 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

 En els districtes de Sant Andreu i Nou Barris 
l’elaboració dels PIA recau en un equip centralitzat, tot 
i que els canals de comunicació continuen sent els 
Centres de Serveis Socials i el dispositiu d’atenció 
telefònica esmentat. 

 El desenvolupament normatiu de la LAPAD estableix un 
règim de compatibilitats i incompatibilitats entre 
serveis i prestacions, amb excepció del servei de 
teleassistència que es pot aplicar en tots els graus. Les 
compatibilitats s’apliquen als graus II i III, per tant no 
s’estableix un sistema de compatibilitats en el grau I. 
 

Canals de Petició  Presencial: als Centres Prestadors  
(Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de 
Barcelona) 

 Presencial: Punts de registre 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre 

 Telefònic: 93 619 73 11 de dilluns a divendres de 9h a 
14h (excepte dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h. 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centre de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de Barcelona) i a l'adreça 
indicada pel sol·licitant. 

 Telefònic: 93 619 73 11 de dilluns a divendres de 9h a 
14h (excepte dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h., i 
al número indicat pel sol·licitant. 

 Correu postal: a l'adreça indicada pel sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Altres Administracions: En darrer terme l’acord PIA, un 
cop finalitzat, s’envia a la Generalitat de Catalunya per 
a la seva resolució. Els canals de recepció de la 
resolució depenen en tot moment de l'operativa de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Objectiu de gestió  Realitzar 4.500 PIAS (entre nous i modificats) al llarg 

de l’any. 
 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
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MODALITAT 2: Ajuda a domicili, dins l'atenció a la dependència 
 
Descripció Conjunt d’activitats que es realitzen bàsicament a la llar de 

la persona i/o família, dirigides a proporcionar atenció 
personal i, complementàriament, en determinats casos, 
suport en la neteja i manteniment de la llar a persones i/o 
famílies residents a Barcelona i valorades des dels Serveis 
Socials Bàsics de l’Ajuntament de Barcelona i des d’altres 
serveis que aquest determini, amb dificultats per 
desenvolupar les activitats de la vida diària, dificultats 
d’integració social o amb manca d’autonomia personal.  
 
L’ajuda a domicili té dues vessants:  
 
 L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la 

cura de la persona o persones ateses en el domicili i el 
suport a l’entorn cuidador. Inclou tasques de 
recolzament en la higiene i cura personal, suport en el 
control de l’alimentació i la medicació, mobilització de 
la persona. També pot incloure tasques 
d’acompanyament, d’ajuda en l’adquisició d’hàbits i 
altres complementàries.  

 La neteja de la llar consisteix a donar suport a la 
neteja ordinària de l’habitatge i al seu manteniment en 
condicions acceptables d’higiene i salubritat. Només es 
prescriurà com a complementari de l’atenció personal. 

L’objectiu bàsic de l'ajuda a domicili és millorar la qualitat 
de vida de les persones, augmentant les possibilitats de 
permanència de la persona usuària en el seu domicili i 
incrementant o mantenint l’autonomia de la persona atesa 
i de la seva família o unitat de convivència. 
 

Ofereix Atenció. Acompanyament. Prestació en forma d’hores 
d’atenció personal en el domicili i d’hora de neteja del 
domicili. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

Copagament. La LAPAD contempla a l’art. 33 la 
participació dels beneficiaris en el cost de les prestacions 
no econòmiques. A Catalunya el desplegament normatiu al 
respecte està recollit a l’ordre BSF/130/2014.  
 
Emissió de rebut mensual, en funció del percentatge de 
copagament que correspon a l’usuari i de les hores de 
prestació. 
 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Els CSS són el lloc on es pot demanar informació i cita 
prèvia per valorar la sol·licitud del servei. 
 
Calendari i intensitat de l'acompanyament segons 
prescripció del Centre de Serveis Socials. En condicions 
normals es presta en horaris laborals, excloent dissabtes 
tardes, diumenges, festius i horaris entre 22 hores i 7 
hores. 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita prèvia al número 93 619 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352088.pdf
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73 11 de dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte 
dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Canals de Gestió  Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) i a l'adreça 
indicada pel sol·licitant. 

 Telefònic: 93 619 73 11 de dilluns a divendres de 9h a 
14h (excepte dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h., i 
al número indicat pel sol·licitant.  

 Correu postal: a l'adreça indicada pel sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Presencial: El servei es presta al domicili del 
sol·licitant. 

Objectiu de gestió  Atendre en els CSS Bàsics en una mitja ponderada a la 
ciutat de 30 dies la primera visita en un 80% dels 
casos. 
 

 
MODALITAT 3: Teleassistència municipal 
 
Descripció Modalitat del Servei d’Atenció Domiciliària que es basa 

amb una tecnologia adequada per a detectar situacions 
d’emergència, donar una resposta ràpida a aquestes 
situacions i garantir la comunicació permanent de la 
persona usuària amb l’exterior. S’ofereix teleassistència 
bàsica a totes les persones usuàries de forma permanent 
les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any, i teleassistència 
avançada que complementa l’equipament tecnològic de la 
teleassistència bàsica mitjançant diferent dispositius 
perifèrics que permeten monitoritzar l’entorn de la persona 
usuària per a la detecció de riscos per a la seva salut i/o 
de la seva llar.  
 
L’objectiu bàsic és millorar la qualitat de vida de les 
persones, augmentant les possibilitats de permanència de 
la persona usuària al seu domicili i incrementant 
l’autonomia de la persona atesa i de la seva família o 
unitat de convivència. 
 Proporciona un contacte permanent amb l’exterior i 

accés als serveis de la comunitat. 
 Dona resposta de forma immediata en cas 

d’emergència. 
 Dona seguretat i suport a la persona usuària i a la 

família. 
 Afavoreix la permanència de la persona en el seu 

domicili habitual. 
 Redueix el risc d’aïllament social i el sentiment de 

solitud. 
 

Ofereix Recursos materials. Informació/dades. Orientació. 
Atenció. Equip tecnològic instal·lat al domicili amb 
prestacions de monitorització i comunicació amb central 
d'atenció. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/


NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 313 
 

Centres 
Prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Informació 
complementària 

 Tecnologia bàsica instal·lada al domicili. 
 Custòdia de claus. 
 Servei de seguiment telefònic com a mínim cada 45 

dies. 
 Programes d’hàbits de vida saludable i foment de 

l’envelliment actiu. 
 Mobilització de recursos davant de situacions 

d’emergència sanitària, social i/o domiciliària. 
 Tecnologia avançada en els casos que es determini 

oportú. 
 Informació, orientació i derivació cap a altres 

programes de suport a les persones, en els casos que 
requereixin un suport més intensiu (ex. Serveis Socials 
Bàsics, Vincles, serveis de voluntariat social, ...). 

 Programa de suport a les persones cuidadores, en el 
cas de persones usuàries que requereixin un suport 
més intensiu. 
 

Canals de Petició  Presencial: als CSS (Centres de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona) 

 Presencial: en les Àrees Bàsiques de Salut, 
corresponent al domicili 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telemàtic: al web 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20050001171&mostrar_descLarg
a=0&channel=1 
 

Canals de Gestió  Presencial: als CSS (Centres de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona) 

 Presencial: en les Àrees Bàsiques de Salut, 
corresponent al domicili. 

 Telefònic: l’equipament es posarà en contacte amb la 
persona usuària per concertar cita d’instal·lació. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en el domicili de la persona usuària. 
 Telefònic: l’equipament prestador del servei truca a la 

persona usuària. 
Objectiu de gestió  Realitzar la instal·lació del servei a la llar en un màxim 

de 15 dies naturals pel que fa a sol·licituds amb 
caràcter normal, a comptar des de la data de 
comunicació de l’aprovació per part de l’Ajuntament en 
un mínim de 80% dels casos. 

 Mantenir la qualitat del servei amb nota mitjana 
mínima de 7,5. 
 

 
Servei de suport als desnonaments 
 
Descripció: Suport a la persona davant de situacions de desnonaments 

que desemboquen en al pèrdua de l’habitatge a raó d’una 
resolució judicial. 
 

Utilitat:  Acompanyament per a la recerca de recurs 
habitacional o manteniment del recurs habitacional. 

 Transport dels estris personals a un altre recurs 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=generica&cerca=%C3%80rea+B%C3%A0sica+de+Salut+Barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001171&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001171&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20050001171&mostrar_descLarga=0&channel=1
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://guia.barcelona.cat/ca/llistat?tipuscerca=generica&cerca=%C3%80rea+B%C3%A0sica+de+Salut+Barcelona
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habitacional o bé a un magatzem contractat per 
l’Ajuntament. 

 Manteniment dels estris personals fins a un màxim de 
3 mesos en un magatzem contractat per l’Ajuntament. 

  
Garantia: Acompliment normatiu com a resposta a la normativa 

reguladora del servei. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, Cartera de Serveis 

Socials 2010-2011 
 Reglament pel qual es regula el servei 

d’emmagatzematge d’estris procedents de 
desnonaments judicials, publicat 21/05/1999 al BOPB 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: 
 Accés al servei quan es trobi en situació de 

desnonament 
 Transport gratuït dels estris personals a un magatzem, 

contractat per l’Ajuntament 
 Emmagatzematge durant 3 mesos dels estris personals 

que han de ser recollits per la persona interessada i a 
càrrec d’aquesta 
 

Deures: 
 No abandonar a la via pública béns o estris si no és en 

els termes previstos a l’Ordenança de medi ambient en 
relació als residus 

 Facilitar les tasques d’empaquetament dels estris per 
tal de facilitar els transport al magatzem 

 Retirar en un màxim de 3 mesos els estris del 
magatzem. En cas de què això no ocorri, l’Ajuntament 
procedirà a tractar-los com a residus 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Informació sobre el servei al Centres de Serveis 
Socials que correspongui per domicili 

2. El professionals del Centre de Serveis Socials activa el 
servei en data i hora concreta 

3. Un transport es presencia al domicili a la data i hora 
concretada prèviament per fer retirada dels estris i els 
emmagatzema en el magatzem prèviament contractat. 

Ofereix Document. Instal·lacions. Document de retirada i 
emmagatzematge dels estris, adreça del magatzem. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Canals de Petició  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita prèvia al número 93 619 
73 11 de dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte 
dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona) 
 

  

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop1999&05/991219999.pdf&33
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop1999&05/991219999.pdf&33
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop1999&05/991219999.pdf&33
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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Canals de Gestió  Telefònic: Les persones interessades a sol·licitar 
atenció han de demanar cita prèvia al número 93 619 
73 11 de dilluns a divendres de 9h a 14h (excepte 
dijous) i dimarts i dijous de 16h a 19h., i al telèfon del 
sol·licitant.  

 Presencial: als Centres Prestadors (Centres de Serveis 
Socials de l'Ajuntament de Barcelona), i al domicili del 
sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al domicili del sol·licitant, en el moment del 
transport dels estris es lliurarà l’albarà de sortida de 
paquets emès per l’empresa que hagi contractat 
l’Ajuntament 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Que el nombre de serveis realitzats del guardamobles 
sigui com a mínim el 90% dels serveis sol·licitats en un 
any i que siguin sol·licituds que s’ajustin als 
requeriments del servei. 

 Que el nombre de serveis realitzats de transport sigui 
com a mínim el 90% dels serveis sol·licitats en un any 
i que siguin sol·licituds que s’ajustin als requeriments 
del servei. 
 

 
 
Servei social bàsic de prevenció i contenció a l’espai públic 
 
Descripció: Servei d’intervenció social en situacions de prevenció, de 

contenció, de tractament i de resolució de situacions 
d’alarma social i conflictes multifactorials desencadenats a 
l’espai públic que complementarà la intervenció d’altres 
serveis que actuen en un territori. 
 

Utilitat:  Intervenció a demanda quan es detecta un greu 
conflicte de naturalesa social, origen multifactorial i 
altra complexitat, en el qual es comprova que és 
inviable l’acció dels serveis estàndards disponibles al 
territori. 

 Actuació preventiva sobre dinàmiques i usos 
emergents de l’espai públic a la ciutat que poden 
esdevenir problemàtiques i puguin dificultar la 
convivència i/o l’ús compartit de l’espai públic. 

 Intervenció social de proximitat exclusivament sobre 
l’espai públic. 

Garantia: Acompliment normatiu com a resposta a la normativa 
reguladora del servei. 
Servei complementari a la xarxa de serveis socials bàsics i 
serveis municipals del territori (GUB, servei de neteja, 
centres cívics, etc.) 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

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

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: 
 Llibertat individual 

 
Deures: 
 Comportar-se d’acord amb uns estàndards bàsics de 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
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convivència i civisme i respectar les normes de 
conducta previstes en l’Ordenança de civisme 
municipal 

 Ningú pot menyscabar els drets de les altres persones, 
ni atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat 
d’acció 

 Tractar amb respecte, atenció, consideració i 
solidaritat especials aquelles persones que, per les 
seves circumstàncies personals, socials o de qualsevol 
altra índole, més ho necessitin 

 Utilitzar correctament els espais públics 
 Col·laborar amb les autoritats municipals o els seus 

agents en l’eradicació de les conductes que alterin, 
pertorbin o lesionin la convivència ciutadana 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de demanda d’actuació (inclou protocol de 
demanda). 

 
2. Intervenció inicial mitjançant la qual es fa diagnosi 

(inclou informe). 
 

 
3. Intervenció integral Pla de Xoc (inclou informe). 
 
4. Pla de treball social i seguiment (inclou informe final). 

 
Ofereix Activitat. Document. Intervenció social a l’espai públic 

de mediació i gestió de conflictes. Proposta de millora de 
les situacions que han originat un conflicte inicialment. 
Informes de les diferents fases d’intervenció. Informe final 
amb propostes de millora. Memòria anual i indicadors 
d’activitat mensuals de les actuacions realitzades. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l'Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de Les Corts (04) 
 Districte de Sarrià-Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d'Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

Cal tenir en compte que el ciutadà pot informar d’un 
conflicte però qui activa el servei és sempre el districte. 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: A través del 010 i/o 900 70 30 30. 
 Telemàtic: Mitjançant la bústia de web de l’Ajuntament 

de Barcelona  
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/ajuntament/bustia-de-queixes-incidencies-i-suggeriments
http://lameva.barcelona.cat/barcelonablog/ajuntament/bustia-de-queixes-incidencies-i-suggeriments
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Canals de Gestió  Presencial: En l’espai públic delimitat pel demandant. 
 Telemàtic: A través del correu electrònic, telèfon o 

adreça que hagi indicat la persona que detecta la 
situació de conflicte a l’espai públic. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En espai públic, delimitat pel demandant, 
segons el projecte definit prèviament (dies, hores, i 
contactes amb les persones implicades). 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 El nombre d’intervencions realitzades ha de ser com a 
mínim el 80% del nombre d’intervencions 
sol·licitades 

 La presència del servei en un territori ha de ser com a 
mínim d’una mitjana de 3 mesos pel total 
d’intervencions realitzades. 
 

 
Servei d'acolliment residencial per a gent gran 
 
Descripció: Servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o 

permanent per a persones grans que vulguin ingressar-hi. 
 

Utilitat:  Allotjament 
 Manutenció 
 Acolliment i convivència 
 Suport personal 

 
Garantia: Servei especialitzat i amb ampli coneixement de les 

necessitats, recursos i operatives a cobrir. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials 
 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, Cartera de Serveis 

Socials 2010-2011. 
 Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de 

l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència. 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Veure Apartat 7.3.1 del document contractual de Centres 
Adjudicataris del Servei 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Sol·licitud valoració dependència per part de la 
persona usuària. 
 

2. Resolució del PIA (Programa Individual d’Atenció) i 
notificació a la persona usuària. 
 

3. Inscripció a la llista d’espera de la residència. 
 

4. Confirmació de plaça residencial quan existeixi la 
vacant que s’assigna per ordre d’inscripció. 
 

5. Pre-ingrés de la persona usuària, seguint l’ordre de la 
llista d’espera, amb visita al domicili, sempre que sigui 
possible en el qual es programarà una visita al centre 
residencial a fi de conèixer les instal·lacions i el/la 
professional que l’atendrà, així com les instruccions per 
la documentació a aportar, la roba marcada amb el 
nom i cognom, els estris personals d’higiene i elements 
personals de la seva habitació. Es facilitarà el contracte 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
http://files.usoc-delegados-layret4.webnode.es/200000060-693996a32c/Plec%20prescripcions%20t%C3%A8cniques%20(3%C2%AA%20part)%2020140286_PPT%20(3).pdf
http://files.usoc-delegados-layret4.webnode.es/200000060-693996a32c/Plec%20prescripcions%20t%C3%A8cniques%20(3%C2%AA%20part)%2020140286_PPT%20(3).pdf
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assistencial i el reglament de règim interior. 
 

6. Ingrés de la persona usuària al centre residencial 
assignat. 

 
Ofereix Instal·lacions. Recursos materials. Acompanyament 

personal. Allotjament. Manutenció. Suport personal. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Preu públic. Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files
/regulacioSL2016.pdf 
 

Centres 
prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

Informació 
complementària 

Cal haver obtingut abans la valoració de la Llei de la 
Dependència 
 

Canals de Petició  Presencial: als CSS (Centres de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona) 
 

Canals de Gestió  Presencial: als CSS (Centres de Serveis Socials de 
l'Ajuntament de Barcelona)  

 Presencial: en el Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en les residències municipals, a l’ingrés de 
l’usuari. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 LA COBERTURA DE LES PLACES RESIDENCIALS SIGUI 
DEL 90% MINIM DE LA MITJA PONDERADA DE CIUTAT 
DURANT L’ANY.  
 

 
Subvencions de vacances per a la gent gran 
 
Descripció: L’Ajuntament de Barcelona ofereix fins a 2.000 

subvencions a la gent gran, i si s’escau a les seves parelles 
i als seus fills amb discapacitat reconeguda, de la ciutat de 
Barcelona i amb pocs recursos econòmics pel gaudi d’unes 
vacances. 
 

Utilitat: Oferir a la gent gran i si s’escau als fill discapacitats i amb 
pocs recursos econòmics la possibilitat de gaudir d’unes 
vacances (en temporada turística baixa) a diferents ciutats 
de l’estat Espanyol. 
 

Garantia: Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i 
l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), per 
a la gestió del programa “Vacaciones para mayores”. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Veure: 
http://imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenc
iones/pnc_invalidez/normativa_requisitos/index.htm 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Veure: Viatges per a la gent gran subvencionats per 
l'Ajuntament de Barcelona 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/regulacioSL2016.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/regulacioSL2016.pdf
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/persones_amb_dependencia/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_dependencia/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://www.cssbcn.cat/index.html
http://www.cssbcn.cat/index.html
http://imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/normativa_requisitos/index.htm
http://imserso.es/imserso_01/prestaciones_y_subvenciones/pnc_invalidez/normativa_requisitos/index.htm
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
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Procediments de 
gestió del servei 

Veure: Viatges per a la gent gran subvencionats per 
l'Ajuntament de Barcelona 
 

Ofereix Document. Econòmic. Resolució de subvenció. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Veure: Viatges per a la gent gran subvencionats per 
l'Ajuntament de Barcelona 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Promoció de la Infància, 
l’Adolescència i la Gent Gran 

 Barceló Viajes, S.L. – B the travel brand 
 

Informació 
complementària 

Atès el número limitat de places, per seleccionar les 
persones es prioritzaran les sol·licituds segons els criteris 
següents: 
 Les persones que no hagin viatjat en la campanya 

anterior. 
 Les persones que visquin soles. 
 Les persones de més edat. 

 
Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili del sol·licitant. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 RESOLDRE les sol·licituds de subvenció abans de 45 
dies hàbils en el 98% dels casos. 
 

 
Servei especialitzat d’atenció a la infància i a l’adolescència (SEAIA) 
 
Descripció: Servei d’atenció a la infància i l’adolescència i a les seves 

famílies. Aquest servei es presta des dels equips d’atenció 
a la infància i l’adolescència (EAIA), distribuïts 
territorialment, i es dedica a la valoració, actuació i atenció 
d’infants en risc de desemparament, així com el seguiment 
i el tractament de les seves famílies. 
 

Utilitat:  Donar suport tècnic als serveis socials bàsics i 
col·laborar-hi en les matèries de llur competència. 

 Fer valoracions especialitzades que no es poden 
abordar des d’un servei social bàsic, tenint en compte 
els corresponents informes de derivació. 

 Promoure, establir i aplicar mesures d’inserció social, 
laboral, educativa i familiar. 

 Fer el seguiment, tractament i l’avaluació de les 
mesures de protecció. 

 Elaboració i control dels plans de millorament. 
 Coordinar-se amb els serveis socials bàsics, amb els 

professionals dels altres sistemes de benestar social, 
amb les entitats associatives i amb els altres serveis 
especialitzats. 

 Altres funcions establertes per l’ordenament jurídic 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000383
http://www.bthetravelbrand.com/
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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vigent. 
 

Garantia: Servei bàsic garantit, per delegació de l’Administració 
competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Decret 338/1986, de 18 de novembre, de regulació de 
l’atenció a la infància i adolescència amb alt risc social. 

 Ordre 27 d’octubre de 1987, per la qual s’estableix el 
règim jurídic dels EAIA en alt risc social. 

 Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les 
oportunitats en la infància i l’adolescència. 

 Decret 2/1997, de 7 de gener, Reglament de protecció 
dels menors desemparats i l’adopció. 

 Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials. 
 Decret 142/2010, de 11 d’octubre, aprova la Cartera 

de Serveis Socials 2010-2011. 
 Resta de requisits establerts en l’ordenament jurídic 

vigent. 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: 
 Ser escoltats i participar en els termes regulats per la 

llei. 
 Dret a la no-discriminació per raó de raça, sexe, 

idioma, religió, opinió pública o d’una altra índole, 
origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, 
condicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de 
salut, naixement, orientació sexual o qualsevol altra 
condició personal o de llurs progenitors o 
representants legals. 

 Dret a què les administracions actuïn en base a 
l’interès superior de l’infant o adolescents. 

 A ésser protegit de qualsevol maltractament. 
 A ser informats sobre el procés de treball dels EAIA 

que els afecta. 
 A la intimitat i a la protecció de les seves dades 

personals. 
 Tenir un referent dins del servei. 

 
Deures: 
 A respectar a les persones amb què es relacionen i 

l’entorn en què es desenvolupen. 
 A complir els deures establerts en cas de què estigui 

en un centre residencial de protecció. 
 Comparèixer a les entrevistes convocades pels EAIA. 

 
Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la demanda d’intervenció en un cas. 
2. Coordinació amb equips tècnics per ampliar la 

informació. 
3. Anàlisi intern del cas mitjançant l’equip EAIA. 
4. Designació de referent i co-referent. 
5. Entrevistes amb la família, l’infant/adolescent i 

qualsevol altra persona que puguin estar implicats en 
la situació de l’infant/adolescent. 

6. Informe, proposta tècnica i de mesura administrativa, i 
pla de treball. 

7. Seguiment del pla de treball i efectuar propostes que 
se’n derivin. 

8. Tancament dels casos que ja no requereixin 
intervenció de l’EAIA. 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=22573&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=34732&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=553898
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=141776
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5738/10279136.pdf
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Ofereix Atenció. Acompanyament personal. Informació. 
Econòmic. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE 
L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 
Es compta amb una xarxa de 40 Centres de Serveis 
Socials repartits per la ciutat on s’informa, s’orienta i 
s’atén sobre els serveis i recursos socials. Cal buscar al 
cercador de centres del web 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/ quin és 
el que correspon per domicili o, si es prefereix, es pot 
trucar al 93 619 73 11 (dispositiu d’atenció telefònic 
centralitzat). 
 

Canals de Petició  Per derivació: de la DGAIA (Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència), òrgan de la Generalitat 
de Catalunya 

 Per derivació: dels centres de serveis socials de la 
ciutat 

 Per derivació: d’altres òrgans oficials competents 
  

Canals de Gestió  Presencial: En equipaments. Veure: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb
1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?v
gnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0
RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM100
00074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En equipaments. Veure: 
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb
1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?v
gnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0
RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM100
00074fea8c0RCRD&lang=ca_ES 

 Correu postal: Notificació a l’adreça del tutor/a. 
 Presencial: A domicili. 
 Presencial: Altres equipaments oficials notificats 

prèviament. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Que el nombre d’infants nous atesos als EAIAs no 
siguin inferiors als 700 casos anuals.  
 

 
Informació, orientació i assessorament a joves i entitats juvenils 
 

Descripció Oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament de 
proximitat sobre tots aquells aspectes que més interessen 
a la gent jove i a les entitats juvenils. 
 

Utilitat Facilitar la informació, orientació i assessorament en 
matèria de joventut en quan a polítiques i prestacions 
públiques. 
 

Garantia Des de l’organització municipal es te coneixement de molta 
informació compartimentada que te com a sector diana la 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/Infancia/menuitem.eb1d5c7204c5d49fb552b552a2ef8a0c/index6c62.html?vgnextoid=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=78e9a609394f9210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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població jove i que a vegades es fa difícil accedir-hi. Des 
dels serveis s’ofereix la informació dels temes principals 
d’interès per la joventut de forma compactada i garantint 
la seva actualització responent a les necessitats de joves. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei de Polítiques de Joventut LLEI 33/2010, de l'1 
d'octubre, de polítiques de joventut. 

 Decret de la Generalitat de Catalunya 297/1987 per la 
qual es regula l’obertura i funcionament dels punts de 
informació juvenil.  

 Ordre que desenvolupa el decret: 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resu
ltats_fitxa/?action=fitxa&documentId=114496 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció del sol·licitant o de la sol·licitud d'informació 
2. Preparació de la informació i assessorament per part de 
personal tècnic especialitzat  
3. Lliurament presencial/telefònic o telemàtic de la 
resposta  

3.1. Si s’escau lliurament de material imprès des 
de l’ordinador del centre  
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Orientar de forma immediata al 100% dels joves i les 
joves que s’adrecen presencialment o telefònicament a 
Punt d’Informació Juvenil. 

 Donar resposta al 90% de peticions telemàtiques 
d'informació abans de 15 dies hàbils. 
 

 
Modalitat 1: Assessoria Laboral per a Joves 
 
Descripció Informació, orientació i assessorament laboral de 

proximitat: recerca de feina, bosses de treball, garantia 
juvenil, drets i deures laborals. 
 

Ofereix Informació. Orientació. Assessorament. Document. 
Atenció personalitzada, i si s’escau, informació impresa 
capturada de la web corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 PIJ Ciutat Vella 
 El Punt - PIJ Sants 
 PIJ Les Corts 
 PIJ Gràcia 
 PIJ Sarrià - Sant Gervasi 
 Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó 
 PIJ Nou Barris 
 PIJ Garcilaso – Sant Andreu 
 PIJ Sant Martí  
 CIAJ 
Consultar: http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-
ha- 
 

Canals de Petició  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=559012
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=559012
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=34632&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=114496
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=114496
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
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punts d’informació juvenil. 
 

Canals de Gestió  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil, i al correu electrònic indicat 
pel sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telemàtic: al correu electrònic indicat pel sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió   Donar assessorament abans de 15 dies hàbils al 99% 

dels joves i les joves que s’adrecen a un PIJ demanant 
assessorament sobre temes laborals. 
 

 
Modalitat 2: Orientació sobre Habitatge Compartit per a Joves 

 
Descripció Informació, orientació i assessorament de proximitat sobre 

habitatge per a joves. 
 

Ofereix Informació. Orientació. Assessorament. 
Documentació.  
Atenció personalitzada, i si s’escau, informació impresa 
capturada de la web corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CIAJ - Centre d'Informació i Assessorament per a 
Joves . 

 PIJ Gràcia 
 
Consultar: http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-
ha- 

Informació 
complementària 

Per accedir al servei, cal demanar cita contactant amb 
qualsevol Punt d'Informació Juvenil de Barcelona! 
 

Canals de Petició  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil 
 

Canals de Gestió  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil, i al correu electrònic indicat 
pel sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telemàtic: al correu electrònic indicat pel sol·licitant 

 
Objectiu de gestió  Donar assessorament abans de 15 dies hàbils al 99% 

dels joves i les joves que s’adrecen a un PIJ demanant 
assessorament sobre habitatge compartit. 
 

http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
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Modalitat 3: Itineraris Acadèmics per a Joves 
 
Descripció Informació, orientació i assessorament de proximitat sobre 

els diferents itineraris acadèmics existents. 
 

Ofereix Informació. Orientació. Assessorament. Document. 
Atenció personalitzada, i si s’escau, informació impresa 
capturada de la web corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CAAJ - Centre d'Assessorament Acadèmic per a 
Joves  

 PIJ Ciutat Vella 
 El Punt - PIJ Sants 
 PIJ Les Corts 
 PIJ Garcilaso – Sant Andreu 
 PIJ Sant Martí  
 Casal de joves de la Guineueta 
Consultar: http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-
ha- 
 

Canals de Petició  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil 
 

Canals de Gestió  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil, i al correu electrònic indicat 
pel sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telemàtic: al correu electrònic indicat pel sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Donar assessorament abans de 15 dies hàbils al 99% 

dels joves i les joves que s’adrecen a un PIJ demanant 
assessorament sobre itineraris acadèmics. 
 

 
Modalitat 4: Mobilitat Internacional per a Joves 
 
Descripció Informació, orientació i assessorament de proximitat sobre 

recursos i mobilitat internacional. 
 

Ofereix Informació. Orientació. Assessorament. Document. 
Atenció personalitzada, i si s’escau, informació impresa 
capturada de la web corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres  El Punt - PIJ Sants 

http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
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Prestadors  PIJ Gràcia 
 PIJ Sarrià - Sant Gervasi 
 Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó 
 PIJ Garcilaso – Sant Andreu 
 PIJ Sant Martí  
 CIAJ 
Consultar: http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-
ha- 
 

Informació 
complementària 

Amb cita prèvia, t'hi informaran sobre les alternatives que 
tens per marxar a un país estranger a estudiar, treballar o 
fer pràctiques, aprendre idiomes o participar en iniciatives 
solidàries. 
 

Canals de Petició  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil 
 

Canals de Gestió  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telefònic: als telèfons indicats a la xarxa de punts 

d’informació juvenil 
 Telemàtic: als correus electrònics indicats a la xarxa de 

punts d’informació juvenil, i al correu electrònic indicat 
pel sol·licitant. 

 
Canals de 
Recepció 

 Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Telemàtic: al correu electrònic indicat pel sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Donar assessorament abans de 15 dies hàbils al 99% 

dels joves i les joves que s’adrecen a un PIJ demanant 
assessorament sobre mobilitat internacional. 
 

 
Modalitat 5: Assessorament a l’associacionisme juvenil 
 
Descripció Informació, orientació i assessorament sobre 

associacionisme juvenil. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 CRAJ (Centre de Recursos per a les Associacions 
Juvenils). 
 

Informació 
complementària 

Ofereix assessories en diferents temàtiques: Constitució 
d'associacions/ Legal, Fiscal, Comptable i Laboral/ 
Finançament Associatiu/ Assessoria de projectes/ 
Comunicació/ Assessoria d’associacionisme i voluntariat. 
 

Canals de Petició  Presencial: en la xarxa de punts d’informació juvenil 
 Presencial : al CRAJ C/Gran de Gràcia 190-192 
 Telemàtic: al web http://crajbcn.cat/ 
 Telemàtic: al correu electrònic craj@crajbcn.cat 
 Telefònic: 93 265 52 17 

 
Canals de Gestió  Presencial : al CRAJ C/Gran de Gràcia 190-192. 

http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
http://www.infojovebcn.cat/pag/12/quants-nhi-ha-
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 Telemàtic: al correu electrònic craj@crajbcn.cat i al del 
sol·licitant. 

 Telefònic: 93 265 52 17 i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial : al CRAJ C/Gran de Gràcia 190-192. 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Donar assessorament abans de 15 dies hàbils al 99% 

dels joves i les joves o entitats juvenils que s’adrecen 
a un PIJ demanat assessorament sobre 
associacionisme juvenil. 
 

 
Servei d’atenció a les persones amb discapacitat 
 
Descripció 
 
 

Promoure, concedir i facilitar la prestació de serveis per a 
les persones amb diversitat funcional de Barcelona, 
actuant i donant suport als diferents àmbits municipals per 
tal que les persones amb diversitat funcional visquin a la 
ciutat de la manera més independent i autònoma possible. 
 

Utilitat  Concessió de la targeta d’aparcament amb les seves 
diferents tipologies: individual, col·lectiva i especial 

 Concessió targeta blanca per a l’accés al transport 
especial porta a porta. 

 Prestació del servei d’assessorament laboral per a la 
formació, orientació i inserció laboral en el mercat 
ordinari de les persones amb diversitat funcional. 

 Concessió del servei d’assistent personal per a la vida 
independent. 

 Prestació del servei d’atenció precoç a la infància de 0 
a 6 anys amb discapacitat als districtes de Ciutat Vella 
i Nou Barris. 
 

Garantia  Emissió de la targeta blava d’aparcament individual 
per a un període d’1 a 10 anys. 

 Emissió de la targeta blava d’aparcament col·lectiva 
per a un període màxim de 10 anys. 

 Emissió de la targeta blanca per al transport porta a 
porta per a les persones amb certificat de discapacitat i 
barem de mobilitat reduïda. 

 Formació, orientació, recerca d’ocupació o inserció 
laboral de les persones ateses en el servei 
d’assessorament laboral. 

 Emissió d’un contracte per a l’obtenció del servei 
d’assistent personal. 

 Emissió d'un dictamen i elaboració d’un pla d’atenció 
per als infants amb discapacitat atesos pels equips. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei de Serveis socials de Catalunya  
 Llei d’Accessibilitat de Catalunya 
 Reial decret legislatiu 1/2013 text refós de la llei 

general de drets de les persones amb discapacitat. 
 

Procediment de 
gestió del servei 

1. Sol·licitud per part de l'interessat 
2. Validació de documentació 
3. Revisió de l'expedient 
4. Resolució 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=415692
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6742/1379017.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632-C.pdf
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5. Comunicació/lliurament al sol·licitant 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Concedir el 90% de les targetes aparcament 
individuals en el període màxim de 60 dies. 

 Concedir el 90% de les targetes aparcament 
col·lectives en el període màxim de 30 dies.  

 Concedir el 90% de les targetes blanques en el període 
màxim de 60 dies.  

 Valorar anualment el 100% de les noves sol·licituds 
d’assistent personal. 

 Incorporar al servei el 25% de les noves sol·licituds 
d’assistent personal. 

 Elaborar anualment el 90% dels itineraris laborals en 
el període màxim de 60 dies. 

 Atendre el 95% dels infants en primera acollida en un 
període màxim de 20 dies.  

 Atendre el 85% dels infants en segona acollida en un 
període màxim de 30 dies.  
 

 
Modalitat 1: Concessió targeta aparcament individual per a persones amb 
discapacitat 
 
Descripció Targeta d'aparcament individual per a persones amb 

discapacitat que superin el barem de mobilitat i/o amb 
discapacitat visual o per a persones amb mobilitat reduïda, 
a causa d'una malaltia extrema que afecta el seu pronòstic 
de vida. La targeta pot ser concedida en la modalitat de 
conductor i en la modalitat de no conductor. La persona 
titular de la targeta ha de viatjar en el vehicle.  
 

Ofereix Targeta. Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la 
Unió Europea encara que els tràmits i els requisits de 
concessió, així com els avantatges a què dóna dret, són 
regulats per cada Estat, govern autònom o ens local.  
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Informació 
complementària 

Permet estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació 
de temps a les àrees verdes, àrees blaves i zones de 
càrrega i descàrrega.  
 
No estar afectat per les limitacions de circulació i 
estacionament de les àrees de vianants.  
 
Possibilitar la reserva de places d'aparcament, en els llocs 
on es comprovi que és necessari per a les persones titulars 
de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat, 
i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus 
llocs de treball. La persona titular de la targeta 
d'aparcament per a persones amb discapacitat identificada 
com a titular no conductor tindrà dret a la reserva de plaça 
d'aparcament a què es refereix l'article 5.d) quan tenint 
mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més 
gran, tingui un grau igual o superior al 65%.  
 
Estacionar en les reserves de places d'aparcament 
públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per 
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les zones considerades d'interès en els nuclis urbans. 
Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el 
temps imprescindible, sempre que no impedeixi la 
circulació de vehicles o vianants.  
 
Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, 
motos i altres vehicles especials (hotels, organismes 
oficials,...). També està prohibit estacionar en doble fila ni 
sobre la vorera. 
 
Estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps 
imprescindible per recollir o deixar persones amb 
discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones verdes, 
blaves i de càrrega i descàrrega, i a qualsevol lloc de la via 
pública sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o 
vianants. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat 

 Telefònic: 010 
 Telemàtic: 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&
language=ca 
 

Canals de Gestió  Presencial: Al Centre Prestador, Institut Municipal de 
persones amb Discapacitat. 

Canals de 
Recepció  Correu postal: Al domicili del sol·licitant. 

Objectiu de gestió   Concedir el 90% de les targetes en el període màxim 
de 60 dies.  
 

 
Modalitat 2: Concessió targeta aparcament col·lectiva per a persones amb 
discapacitat 
 
Descripció Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a 

persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que al 
territori de Catalunya permet estacionar el vehicle 
gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o 
deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en 
les zones verdes, blaves i de càrrega i descàrrega, i a 
qualsevol lloc de la v pública sempre que no impedeixi la 
circulació de vehicles o vianants. Es concedeix a les 
persones jurídiques. Cal aportar: DNI del/de la titular, 
permís de circulació del vehicle, fitxa tècnica del vehicle i 
acreditar la representació legal. 
 

Ofereix Targeta. Permet estacionar el vehicle gratuïtament i 
durant el temps imprescindible per recollir o deixar 
persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones 
verdes, blaves i de càrrega i descàrrega, i a qualsevol lloc 
de la v pública sempre que no impedeixi la circulació de 
vehicles o vianants. 
 

Cost i forma de 0 euros  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
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Pagament 
 
Centres 
Prestadors 
 

 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Informació 
complementària 

Aquesta targeta es concedeix especialment a les entitats i 
permet fer transport col·lectiu d’usuaris. Per tant els 
usuaris del transport han de viatjar o han d’estar a punt de 
viatjar en el transport.  
 
Atorgada per al carnet de conduir del conductor. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat 

 Telemàtic: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&
language=ca 
 

Canals de Gestió  Presencial: Al Centre Prestador, Institut Municipal de 
persones amb Discapacitat. 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: Al domicili del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió   Concedir el 90% de les targetes col·lectives en el 
període màxim de 30 dies.  
 

 
Modalitat 3: Concessió targeta blanca per al transport especial porta a 
porta 
 
Descripció Targeta que permet fer ús del transport especial porta a 

porta. Aquest transport es realitza en autocars o bé amb 
taxis. Els taxis poden ser taxis adaptats o taxis estàndards. 
Els viatges que la persona usuària pot realitzar són 
transports fixes (es viatja de manera regular) o bé 
transports esporàdics. 
 

Ofereix Targeta. Targeta que fa possible que el seu titular pugui 
demanar el servei, porta a porta, de transport especial per 
a persones amb dificultats greus de mobilitat. 
El servei s'ofereix en funció de la disponibilitat dels 
vehicles i del recorregut. 
 
Per demanar la renovació cal tornar a fer la sol·licitud de la 
targeta però especificant que es tracta d'una renovació. 
Per demanar un duplicat per pèrdua d'una targeta vigent, 
cal trucar a l'Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat. En aquest cas no és necessari aportar 
documentació. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 
 

 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Informació 
complementària 

Per fer ús del transport porta a porta caldrà complir també 
les normes d’ús de l’esmentat transport. 

http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000225&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001104
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001104
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=98131093830&SIPAC=20100000618&v=TRAM
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=98131093830&SIPAC=20100000618&v=TRAM
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Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat 

 Telefònic: 010 
 Telemàtic: 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19970000181&style=ciudadano&
language=ca 
 

Canals de Gestió  Presencial: Al Centre Prestador, Institut Municipal de 
persones amb Discapacitat. 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: Al domicili del sol·licitant. 
 

Objectiu de 
gestió  

 Concedir el 90% de les targetes blanques en el període 
màxim de 60 dies. 
 

 
Modalitat 4: Itineraris laborals realitzats per l'Equip d'Assessorament 
Laboral (EAL) 
 
Descripció Servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb 

discapacitat, al mercat ordinari de treball. 
 

Ofereix Informació/Orientació 
 Informació, valoració i orientació professional.  
 Elaboració i aplicació d'itineraris individuals de suport i 

de seguiment la formació i de la inserció laboral.  
 Foment, recerca i oferta de recursos formatius i 

laborals.  
 Informació i assessorament legal en temes laborals.  
 Col·laboració amb entitats i institucions.  

 
Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 
 

 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a l’oficina de l’Equip d’Assessorament 
Laboral (EAL) de l'Institut Municipal de les Persones 
amb Discapacitat. 

 Telefònic: 934132839 
 

Canals de Gestió  Presencial: a l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat 

 Telefònic: 934132839 i al telèfon detallat pel 
sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a l’oficina de l’Equip d’Assessorament 
Laboral (EAL) de l'Institut Municipal de les Persones 
amb Discapacitat. 
 

Objectiu de gestió   Elaborar anualment el 90% dels itineraris laborals en 
el període màxim de 60 dies. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000181&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000181&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000181&style=ciudadano&language=ca
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
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Modalitat 5: Selecció i acompanyament de candidats per llocs de treball en 
empreses realitzada per l'Equip d'Assessorament Laboral (EAL) 
 
Descripció Servei especialitzat en la inserció laboral de persones amb 

discapacitat, al mercat ordinari de treball. Poden utilitzar el 
servei les empreses que volen contractar treballadors amb 
discapacitat. 
 

Ofereix Informació/Orientació 
Proposta de candidats a ocupar un lloc de treball. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres Prestadors  Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 

Canals de Recepció  Presencial: a l’oficina de l’Equip d’Assessorament 
Laboral (EAL) de l'Institut Municipal de les Persones 
amb Discapacitat. 

 Telefònic: 934132839 
 

Canals de Gestió  Presencial: a l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat 

 Telefònic: 934132839 i al telèfon detallat pel 
sol·licitant. 
 

Canals de Recepció  Presencial: a l’oficina de l’Equip d’Assessorament 
Laboral (EAL) de l'Institut Municipal de les Persones 
amb Discapacitat. 
 

Objectiu de gestió   El 90% de les empreses ateses en un període inferior a 
30 dies 
 

 
Modalitat 6: Assistent Personal per a persones amb discapacitat 
 
Descripció L’assistent personal proporciona a les persones amb 

discapacitat el suport necessari en la realització de les 
activitats de la vida diària, sent la persona amb 
discapacitat qui decideix les activitats, quan es fan i la 
manera de dur-les a terme. 
 
Incorporació immediata en la llista de sol·licitants, 
valoració anual de les noves persones sol·licitants, 
revisions i revaloracions, contracte i concessió del servei 
segons disponibilitat pressupostària. 
 

Ofereix Document. Acompanyament personal. Contracte 
signat per ambdues parts on es recull el pla individual 
d’atenció i el nombre d’hores anuals concedides per 
assistent personal. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

Copagament en funció de la intensitat de les hores 
d’atenció i de la renda de la persona atesa.  
Descompte de l’aportació. 
 

Centres Prestadors  Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 

http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
http://guia.barcelona.cat/detall/_98131094922.html
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Informació 
complementària 

El Servei d'Assistent Personal té com a missió: 
 
 Facilitar l'autonomia personal, l'exercici de 

l'autodeterminació i la presa de decisions de les 
persones usuàries. 

 Prevenir i/o compensar la pèrdua d'autonomia personal 
donant suport per realitzar les activitats de la vida 
diària (AVD) i/o mantenir l'entorn domèstic en 
condicions adequades d'habitabilitat. 

 Donar suport en activitats de caràcter laboral, 
formatiu, de relació social, culturals i de participació en 
la vida associativa. 

 Possibilitar que les persones i famílies puguin 
romandre en el seu domicili i en el seu entorn habitual 
evitant així l'ingrés en institucions residencials. 

 Reduir la càrrega que es produeix en l'entorn familiar 
per l'atenció de la persona amb discapacitat.  

En la prestació del Servei hi col·laboren entitats i 
professionals acreditats. 
 

Canals de Recepció  Presencial: a l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat  

 Telemàtic: al correu electrònic mailto: sap@bcn.cat 
 

Canals de Gestió  Presencial: a l'Oficina d'Atenció al Públic de l'Institut 
Municipal de les Persones amb Discapacitat  

 Telemàtic: al correu electrònic mailto: sap@bcn.cat i al 
del sol·licitant. 
 

Canals de Recepció  Presencial: a l'Institut Municipal de les Persones amb 
Discapacitat. 
 

Objectiu de gestió   Valorar anualment el 100% de les noves sol·licituds. 
 Incorporar al servei el 25% de les noves sol·licituds. 

 
Modalitat 7: Atenció precoç a la infància amb discapacitat 
 
Descripció Els Equips Interdisciplinaris per a la Petita Infància (EIPI), 

són serveis d'atenció precoç per a infants, fins als 6 anys, 
que presenten trastorns en el desenvolupament que poden 
ser d'origen biològic, mental, psicològic o social. Es dóna 
atenció preventiva, diagnòstic, tractament i seguiment dels 
trastorns maduratius. Fan suport a la integració escolar i 
social i es coordinen amb els professionals dels serveis de 
salut, d’educació i socials. Atenen a nens dels districtes de 
Ciutat Vella i Nou Barris i formen part de la xarxa pública 
d'atenció precoç que es troba distribuïda territorialment a 
la ciutat. 
 

Ofereix Atenció. Document. Acompanyament personal i atenció 
individual i grupal si s’escau. Mitjançant el treball conjunt 
de neuròlegs, psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes i 
treballadors socials, els EIPI ofereixen un pla individual 
d’atenció per al infants consistent en el diagnòstic, 
dictamen, tractament i seguiment de la seva evolució. Els 
EIPI També fan suport a la integració escolar i social i es 
coordinen amb els professionals dels serveis educatius, 
sanitaris i socials. 
 

http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
mailto:%20sap@bcn.cat
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-al-public-institut-municipal-de-persones-amb-discapacitat_98131093830.html
mailto:%20sap@bcn.cat
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Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància 
(EIPI) de Ciutat Vella 

 Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància 
(EIPI) de Nou Barris. 
 

Informació 
complementària 

Un cop realitzada la sol·licitud per part dels serveis 
derivants i/o de la pròpia família es procedeix a una 
primera visita per recollir tota la informació prèvia a 
l’atenció. Aquesta primera visita es realitza en un termini 
no superior als 15 dies i durant els propers 15 dies es 
procedeix a la segona visita on s’inicia l’atenció dels infants 
i llurs famílies.  
 
Aquests equipaments formen part de la xarxa de Centres 
de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que compta 
amb altres equipaments similars a Barcelona i a la resta de 
Catalunya. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a les adreces dels Centres Prestadors EIPI. 
 Telefònic: al telèfons dels Centres Prestadors EIPI. 
 Telemàtic: als correus electrònics dels Centes 

Prestadors EIPI. 
 

Canals de Gestió  Presencial: a les adreces dels Centres Prestadors EIPI. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: a les adreces dels Centres Prestadors EIPI. 
Entrevista, lliurament del dictamen i acord d’atenció 
entre professionals i famílies en la seu de l’EIPI. 

Objectiu de gestió   Atendre el 95% dels infants en primera acollida en un 
període màxim de 20 dies.  

 Atendre el 85% dels infants en segona acollida en un 
període màxim de 30 dies. 

 
Servei d’Urgències Socials 
 
Descripció Oferir una atenció urgent a les persones afectades per una 

situació que exigeix una intervenció professional 
immediata i ineludible amb la finalitat d’evitar o minimitzar 
el perjudici de la persona/es afectada/es. En general: 
 Quan perilla la integritat física o psíquica de la 

persona. 
 Quan hi ha certesa de que un maltractament s’està 

produint i no hi ha factors de protecció en l’entorn 
més immediat que ho puguin evitar o contenir. 
 

Utilitat Situacions d’urgència més freqüents:  
 Pèrdua sobtada d’allotjament. 
 Maltractament o sospita maltractament greu d’infant, 

persones grans o dependents. 
 Maltractament per violència de gènere. 
 Pèrdua d’autonomia funcional parcial o total (accident, 

malaltia sobtada,...). 
 Desaparició del cuidador principal. 
 Manca d’alimentació, principalment persones en 

situacions d’especial vulnerabilitat: infància, gent gran, 
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persones amb disminució, etc. 
 Altres necessitats peremptòries puntuals: medicació 

urgent en cas de malaltia. 
 Necessitat imprescindible de desplaçament per motius 

familiars, laborals, etc. 
 Qualsevol altre en que les persones requereixin 

d´atenció psicosocial immediata. 
 

Garantia El CUESB treballa basant-se en un sistema de gestió 
procedimentat i reforçat amb protocols i convenis de 
col·laboració amb totes les entitats, serveis i grups 
operatius que actuen a la ciutat (SPEIS, GU, SEM, MMEE, 
IMLEC, CSS, ...). 

Normativa 
reguladora del 
Servei 
 

 Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Accés en situació d’urgència: 
 La persona o família pot acudir al CUESB per 

pròpia iniciativa, derivada pel CSS de referència o 
bé orientada per altres serveis municipals. Per la 
ciutadania existeix un telèfon gratuït, el 900 70 30 
30. 

 El serveis externs, Guardia Urbana, SPEIS, 
Hospitals, etc., també deriven els casos al CUESB, 
el qual atendrà, valorarà i gestionarà la urgència 
(articulant i proveint els recursos necessaris). 

 
2. Anàlisi de la demanda i determinar si la situació 

plantejada requereix d’una actuació immediata. Si es 
valoren indicadors de risc: es realitza una entrevista 
presencial amb la /les persona/es afectada/es – al 
CUESB o desplaçant-nos al lloc on es troba la persona.  

 
3. Es realitza un diagnòstic de necessitats, en funció de la 

situació detectada s’assignen els efectius necessaris. El 
perfil de la/les persona/es afectada/es determinarà el 
protocol o procediment a seguir.  

 
4. Es facilita informació i orientació sobre els tràmits i/ o 

gestions necessàries per atendre la situació. 
 
5. Per donar cobertura a les necessitats bàsiques sempre 

fora d’horari de cobertura dels serveis bàsics i 
especialitzats (alimentació, allotjament, higiene, ajuts 
econòmics).  

6. Finalment la persona serà derivada al servei que 
correspongui perquè se li pugui donar continuïtat a 
l’atenció si es valora necessari. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Grau de satisfacció de les persones usuàries: obtenir 
en el 80% dels casos una puntuació per sobre del 8 
sobre 10. 

 Entrevista amb professionals abans de 60 minuts. 
 

 
 
 
 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=415692&action=fitxa
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Modalitat 1: Atenció Psicosocial a persones en situació d'urgència social 
 
Descripció Atenció integral a les persones que han estat víctimes 

d’una situació d’urgència social que ha alterat la seva vida 
quotidiana i ha produït un desequilibri emocional sobre el 
que cal intervenir de manera immediata per tal d’alleugerir 
el patiment de la persona. 
 

Ofereix Informació. Atenció/Orientació. Acompanyament. 
Atenció psicològica, Acompanyament personal, Atenció 
personal, Informació/Orientació. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 
 

Canals de Petició  Presencial: al Centre Prestador (CUESB). 
 Telefònic : 900703030. 
 Telemàtic: al correu electrònic : cuesb@bcn.cat 

 
Canals de Gestió  Presencial: al Centre Prestador (CUESB). 

 Telefònic : 900703030 i al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: al Centre Prestador (CUESB). 
 Presencial: En Espai públic, al lloc del succés. 
 Presencial: Al domicili particular del sol·licitant. 

L’atenció és presencial, immediata, amb posterior 
derivació als serveis d’atenció social basics i/o 
especialitzats. 
 

Objectiu de gestió   Oferir atenció psicosocial al 100% de les persones que 
la requereixin. 
 

 
Modalitat 2: Ajut Social d'Urgència (ASU) 
 
Descripció Ajuts econòmics facilitats per cobrir les necessitats 

bàsiques com: alimentació, medicació, , higiene i d’ altres 
de les persones en aquelles situacions en les que la 
necessitat apareix en un horari en que la persona/ família 
no pot acudir al servei de referència ( CSS, SARA, SIS, 
SAIER, etc.). 
 

Ofereix Econòmic. Amb diners en metàl·lic. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 
 

Informació 
complementària 

La concessió de l’ ajut requereix de valoració prèvia per 
part dels professionals del CUESB que hauran d’ establir la 
situació d’ urgència o d’ alt risc social que motiva la 
demanda. 
CUESB sempre realitza aquesta atenció com a 
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complementació d’ altres serveis i per tant és requisit 
indispensable que el centre d’ atenció social de referència 
del ciutadà no estigui en horari d’ atenció. 
 

Canals de Petició  Presencial: Qualsevol ciutadà de la ciutat de Barcelona 
es pot adreçar pel seu compte a les dependències del 
CUESB perquè puguem realitzar la valoració.  

 Telefònic: En situacions justificades per manca d’ 
autonomia també ens podem desplaçar al domicili de 
la persona sol·licitant prèvia trucada al 900 70 30 30. 
 

Canals de Gestió  Presencial: Amb els professionals psicòlegs i 
treballadors socials del CUESB. 

 Telefònic: 900703030 i al telèfon del sol·licitant. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Per la pròpia persona en el moment de la 
valoració positiva de l’ ajut per part del professional 
del CUESB. 
 

Objectiu de gestió   Entrevista amb professionals abans de 60 minuts. 
 

 
Modalitat 3: Suport urgent a domicili 
 
Descripció Atenció urgent de suport a domicili per pèrdua d’ 

autonomia sobtada de la persona afectada o del cuidador/a 
d’ aquesta. Quan el fet es produeix fora de l’ horari del 
servei de referència i la persona/es afectades no disposen 
de recursos econòmics mi familiars per rebre l’ atenció 
necessària. 
O en el cas de disposar aquests no es poden activar en el 
moment de la necessitat. 
 

Ofereix Acompanyament. Document. Suport en les activitats 
bàsiques de la vida diària ( compra i realització d’ àpats, 
suport per higiene, vestir-se, etc.). Informe posterior de 
derivació al CSS corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 
 

Informació 
complementària 

La concessió de l’ ajut requereix de valoració prèvia per 
part dels professionals del CUESB que hauran d’ establir la 
situació d’ urgència o d’ alt risc social que motiva la 
demanda. 
 
CUESB sempre realitza aquesta atenció quan per horari el 
servei que hauria de realitzar l’ atenció ( SIS, CSS, SARA, 
SAIER, etc) no està disponible. 

Canals de Petició  Presencial: Qualsevol ciutadà de la ciutat de Barcelona 
es pot adreçar pel seu compte a les dependències del 
CUESB perquè puguem realitzar la valoració.  

 Telefònic: En situacions justificades per manca d’ 
autonomia també ens podem desplaçar al domicili de 
la persona sol·licitant prèvia trucada al 900703030. 
 

Canals de Gestió  Presencial: Al domicili de la persona afectada. Els 
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professionals psicòlegs i treballadors socials del CUESB 
realitzen la valoració de l’ ajut que serà realitzat pels 
tècnics auxiliars del CUESB. 

 Telefònic: 900703030 i al telèfon de la persona 
afectada. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Al domicili de la persona afectada si es 
valora positivament el servei per part dels 
professionals del CUESB. 
 

Objectiu de gestió   Entrevista amb professionals abans de 60 minuts. 
 

 
Servei d’Emergències Socials 
 
Descripció Situació que es genera en produir-se un succés de greu 

risc col·lectiu, calamitat publica o catàstrofe extraordinària 
en que la seguretat i la vida de les persones pugui perillar.  
 
Tanmateix aquella situació que implica minimitzar els 
riscos que puguin afectar al normal funcionament de la 
ciutat. 
 

Utilitat Situacions d’emergència més freqüents:  
 Sinistres: incendis, explosions, inundacions, 

esfondraments etc. 
 L’activació d’un Pla de Protecció Civil en qualsevol fase 

o nivell. 
 L’activació del Pla d’Acció del Grup Logístic Social: 

o Procediment Específic Operació Fred. 
o Procediment Específic Onada de Calor. 
o Procediment Específic Suport Psicosocial. 
o Procediment de Resposta a Emergències 

Massives (PREM). 
o Protocol d´Emergència per Violència Masclista. 

Garantia El CUESB treballa basant-se en un sistema de gestió 
procedimentat i reforçat amb protocols i convenis de 
col·laboració amb totes les entitats, serveis i grups 
operatius que actuen a la ciutat (SPEIS, GU, SEM, MMEE, 
IMLEC, CSS, ...) 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei de Serveis Socials 2007: Llei 12/2007, d'11 
d'octubre, de Serveis Socials 

 Ley 2/1985 sobre Protección Civil. 
https://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/A0209
2-02095.pdf  

 Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya: 
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resu
ltats_fitxa/?action=fitxa&documentId=145169  

 Decret d’Alcaldia sobre la Instrucció de la Protecció 
Civil Municipal: 
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/instruccio_PC_mu
nicipal.pdf 

 Creació de la Comissió de Protecció Civil Municipal: 
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/comissio_PC_mun
icipal.pdf 

 Real Decreto 32/2009, de 16 de enero, por el que se 
aprueba el Protocolo nacional de actuación Médico-
forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas 
múltiples: https://boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=415692&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=415692&action=fitxa
https://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/A02092-02095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/01/25/pdfs/A02092-02095.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=145169
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=145169
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/instruccio_PC_municipal.pdf
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/instruccio_PC_municipal.pdf
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/comissio_PC_municipal.pdf
http://www.bcn.cat/bombers/pdf/ca/comissio_PC_municipal.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-2029-consolidado.pdf
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2009-2029-consolidado.pdf 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Els derivats dels protocols de resposta a Sinistres, Pla de 
protecció Civil o Pla d'Acció del Grup Logístic Social. 
 

Informació 
complementària 

El CUESB és un centre consolidat, únic per la seva 
especificitat i especialitat, que dona cobertura a totes les 
situacions d’urgència i /o emergència social que es 
produeixen a la ciutat de Barcelona. Disposem del 
Certificat Internacional de Qualitat ISO 9001/2008 que 
garanteix la correcta cooperació i coordinació amb tots els 
serveis i grups operatius d’urgències i emergències de la 
ciutat. Així mateix, l’any 2012 fou el primer servei 
d’emergències del mon certificat amb la norma ISO 
22320/2011 referent a la gestió i direcció d’emergències. 
 
Aquest reconeixement ha facilitat l’ampliació de la nostra 
àrea d’influència als municipis de l’Àrea Metropolitana. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Grau de satisfacció de les persones usuàries: obtenir 
en el 80% dels casos una puntuació per sobre del 8 
sobre 10. 

 Temps estàndard de sortida: 5 minuts. 
 Temps estàndard d’arribada a lloc: 45 minuts 

. 
 

Modalitat 1: Atenció a persones davant emergències socials 
 
Descripció El CUESB ofereix atenció psicosocial a les persones 

afectades per una emergència, seguint els procediments i 
protocols establerts, amb les següents actuacions: 
 Atenció psicosocial en el moment i lloc de l’emergència 

com a tasca prioritària. 
 Ajut econòmic per alimentació, medicació, transport 
 Desplaçament. 
 Allotjament durant un període de temps determinat. 
 Ingrés residencial. 
 Alimentació. 
 Dutxes i rober. 
 Informació i orientació. 
 Derivació posterior al servei corresponent amb informe 

sobre la intervenció realitzada. 
 

Ofereix Informació/Dades. Atenció/Orientació. 
Acompanyament. Recursos Materials. Economia. 
Allotjament. Atenció psicològica, Atenció i 
acompanyament personal, Informació/Orientació, Ajuts 
econòmics, Recursos materials, Allotjament. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 

 Centre Acolliment Nocturn Emergències (CANE) 
 

Informació 
complementària 

En cas d'allotjament, els dies d’estada estàndard en el 
centre seran entre 2 i 5 dies. L’acollida finalitzarà perquè 

https://boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-2029-consolidado.pdf
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les persones puguin retornar al seu domicili o perquè les 
condicions que van motivar l’acollida han desaparegut. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En Espai públic, al lloc del succés. 
 Presencial: als Centres Prestadors (CUESB, CANE). 

 
Objectiu de gestió   Grau de satisfacció de les persones usuàries: obtenir 

en el 80% dels casos una puntuació per sobre del 8 
sobre 10. 

 Temps estàndard d’arribada a lloc: entre 30 i 45 
minuts. 
 

 
Modalitat 2: Ajut Social d'Emergència (Contingències) 
 
Descripció Ajuts econòmics o materials facilitats per cobrir les 

necessitats bàsiques com: alimentació, medicació, higiene, 
roba i d’ altres de les persones en aquelles situacions en 
les que la necessitat apareix com a conseqüència d’ haver 
patir un fet traumàtic ( mort d’ un familiar per accident o 
autòlisi, intent d’ homicidi, ...) o derivat d’ un sinistre 
(incendi de la vivenda habitual, desallotjament preventiu, 
enfonsament, etc.). La concessió de l’ ajut requereix de 
valoració prèvia per part dels professionals del CUESB que 
hauran d’ establir la situació de necessitat que motiva la 
demanda. 
 

Ofereix Econòmic. Recursos Materials. Document. Ajut 
econòmic (diners en metàl·lic) per atendre necessitats 
urgents en l’ atenció de l’ emergència. Productes requerits 
(la roba, sabates, medicació, etc ). Informe de 
comunicació/derivació al Districte pertinent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros  

Centres 
Prestadors 

 Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 
 

Canals de Petició  Presencial: al Centre Prestador (CUESB) 
 Presencial: al lloc dels fets. 

 
Canals de Gestió  Presencial: Pels professionals psicòlegs i treballadors 

socials del CUESB. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: Per la pròpia persona en el moment de la 
valoració positiva de l’ ajut per part del professional 
del CUESB. 
 

Objectiu de gestió   Temps total d’atenció en emergències entre 180 i 210 
minuts. 
 

 
Modalitat 3: Allotjament en Hotels per Emergència Social 
 
Descripció Allotjament en hotels per aquelles situacions en les que els 

afectats per un fet traumàtic ( mort d’ un familiar per 
accident o autòlisi, intent d’ homicidi) o derivat d’ un 
sinistre (incendi de la vivenda habitual, desallotjament 
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preventiu, enfonsament, etc ) no poden pernoctar en el 
seu allotjament habitual i no disposen d’altre possibilitat d’ 
allotjament ( en casa de familiars, amics, etc.). 
 

Ofereix Allotjament. Document. Allotjament en Hotels que 
pertanyen al Gremi d’ Hosteleria de Barcelona que ofereix 
preu especial a l’ Ajuntament de Barcelona per 
allotjaments en aquestes situacions. Informe de l’atenció 
al districte corresponent. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros  
Per expedient econòmic obert a tal fi 
 

Centres Prestadors  Centre d’Urgències i Emergències Socials de 
Barcelona (CUESB) 
 

Informació 
complementària 

La concessió de l’ ajut requereix de valoració prèvia per 
part dels professionals del CUESB que hauran d’ establir la 
situació de necessitat que motiva la demanda. 
CUESB sempre realitza aquesta atenció en el moment de la 
seva intervenció que és quan el succés precipitant té lloc. 
 

Canals de Petició  Presencial: al Centre Prestador (CUESB). 
 Presencial: al lloc dels fets. 

 
Canals de Gestió  Presencial: Pels professionals psicòlegs i treballadors 

socials del CUESB. 
 

Canals de Recepció  Presencial: Per la pròpia persona en el moment de la 
valoració positiva de l’ ajut per part del professional 
del CUESB. 
 

Objectiu de gestió   Temps total d’atenció en emergències entre 180 i 210 
minuts. 
 

 
 
ANNEXOS 
 
Centres Prestadors 
 
Data actualització: 15/12/2016 
 
CENTRES DE SERVEIS SOCIALS DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA (CSS) 
 
Adreça VEURE: Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de 

Barcelona 
Veure ubicacions aquí 
 

Telèfon 93 619 73 11 / Urgències: 900 70 30 30 
 

Correu electrònic 
/ Web 

No 
Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
de 9.00h a 13.00h. Dimarts i dijous de 16.00h a 18.00h 
 

Descripció Els CSS són centres d'informació, orientació i atenció per 
tractar els problemes socials que afecten a les persones i a 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/menuitem.b49a63315fdce2aaca63ca63a2ef8a0c/index7cad.html?vgnextoid=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&vgnextchannel=08709d719cc7d310VgnVCM1000001947900aRCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
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les famílies. 
 
Són el lloc on s'hi poden sol·licitar diferents ajudes i 
prestacions incloses en el catàleg de serveis socials 
Algunes d'aquestes ajudes poden ser d'accés directe i 
altres poden requerir valoració del professional. 
 

Instal·lacions Es compta amb una xarxa de 40 Centres de Serveis 
Socials repartits per la ciutat on s’informa, s’orienta i 
s’atén sobre els serveis i recursos socials. Cal buscar al 
cercador de centres del web 
http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/ quin és el 
que correspon per domicili o, si es prefereix, es pot trucar 
al 93 619 73 11 (dispositiu d’atenció telefònic centralitzat). 
 

Modalitats de 
Servei 

 Elaboració de Programes Individuals d’Atenció 
(PIA) 

 Ajuda a domicili, dins l'atenció a la dependència 
 Teleassistència 
 Informació, orientació i assessorament sobre 

l’atenció social 
 Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió 
 Àpats a domicili (Cobertura de necessitats 

bàsiques) 
 Àpats en companyia (Cobertura de necessitats 

bàsiques) 
 Atenció Grupal 
 Programes per la lluita contra la pobresa 

energètica 
 Programa LABORA per a l’ocupació laboral de 

persones 
 Residències municipals per a gent gran  
 Recollida, transport, emmagatzematge i custòdia 

provisionals de béns i estris procedents de 
desnonaments judicials o de situacions 
d’emergència 

 Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència 
(EAIA) 
 

 
OFICINES MUNICIPALS D’HABITATGE DE BARCELONA 
 
Adreça Consultar web  
Telèfon Consultar web 
Correu electrònic 
/ Web 

Consultar web  
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 8:30 a 14:30 h. 
Els dijous de 8:30 a 20:00 hores, ininterrompudament. 
Excepcionalment aquest any, les oficines romandran 
tancades per la tarda els dijous: 11 de febrer, 25 de 
març i 23 de juny. 
 
Al mes d'agost 
A l'agost solament atendran al públic les Oficines de 
l'Habitatge dels districtes següents: 
Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí. La 
resta d'oficines romandran tancades de l'1 al 31 d'agost, 
ambdós inclosos. L'horari d'atenció serà de 8:30 a 14:30 
h. El dijous a la tarda les Oficines romandran tancades. 

http://w110.bcn.cat/portal/site/ServeisSocials/
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/oficines.html
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Cal cita prèvia. 
 

Com arribar-hi Consultar web  
 

Descripció Espais d’atenció a la ciutadania on es dóna assessorament 
i informació en matèria d’habitatge, es gestionen ajuts al 
lloguer, a la rehabilitació d’habitatges, accés a l’habitatge 
protegit, mediacions en conflictes, etc... 
 
Cada Districte compta amb una Oficina d’Habitatge. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Programes per la lluita contra la pobresa 
energètica 
 

 
Departament de Promoció de la Infància, l’Adolescència i la Gent Gran 
 
Adreça Pg. de Sant Joan, 75, planta 4, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfons / Fax 934132694 / 934132814 
932564594 
 

Correu electrònic 
/ Web 

cgilm@bcn.cat 
www.barcelona.cat/dretssocials 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres  
De dilluns a divendres: de 9 a 14h. Dimarts i dijous: de 16 
a 18h. 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Autobúsos: línies 6, 7, 62, B20, B25, H12 i V21. 
 
Tramvia: línia T4 (Auditori/ Teatre Nacional). 
 
Metro: Estacions de Glòries i Marina (línia 1 vermella), 
Monumental (línia 2 lila) i Bogatell (línia 4 groga). 
 

Descripció Té com a missió fomentar la promoció social en els àmbits 
de la Infància, l’Adolescència i la Gent Gran. 
 
En el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
de Barcelona i l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO), realitza la gestió del programa “Vacaciones 
para mayores”, l’Ajuntament de Barcelona ofereix fins a 
2.000 subvencions a la gent gran, i si s’escau a les seves 
parelles i als seus fills amb discapacitat reconeguda, de la 
ciutat de Barcelona i amb pocs recursos econòmics pel 
gaudi d’unes vacances. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Subvencions per a Gent Gran activa i viatgera 

 
  

https://www.google.es/maps/place/Passeig+de+Sant+Joan,+75,+08009+Barcelona/@41.3976904,2.1692144,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2e90ffdb465:0x3fb414b28c541da3!8m2!3d41.3976904!4d2.1714031?hl=ca
mailto:cgilm@bcn.cat
http://www.barcelona.cat/dretssocials
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Centre d’Informació i Assessorament per a Joves – CIAJ 
 
Adreça C/ Sant Oleguer, 6-8, 08001 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 442 29 39 
 

Correu electrònic 
/ Web 

ciaj@bcn.cat 
www.bcn.cat/ciaj 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
De 10 a 14h. i de 16 a 20h. 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi METRO: L2 i L3 Parada Paral·lel, L3 Parada Drassanes 
BUS: 120 
 

Instal·lacions 320m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Orientació sobre Habitatge Compartit per a Joves 
 Mobilitat internacional per a joves 
 Assessoria Laboral per a Joves 

 
 

Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves – CAAJ 
 
Adreça C/ Agudells, 37-45, 08032 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 429 93 69 
 

Correu electrònic 
/ Web 

educaciojove@bcn.cat 
www.informat.cat 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
Dilluns de 10 a 14h. i de 17 a 20.30h. 
 
De dimarts a dijous de 17 a 20.30h. 
 
Divendres de 10 a 14h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi METRO: L5 Parada Carmel 
 
BUS: 10, 19, 39, 86, 87 
 

Descripció Espai Jove Boca Nord 
 

Instal·lacions 64m2 

 
Modalitats de 
Servei 
 

 Itineraris Acadèmics per a Joves 

 

http://tinyurl.com/zw7e8d7
mailto:ciaj@bcn.cat
http://www.bcn.cat/ciaj
http://tinyurl.com/hsm8egq
mailto:educaciojove@bcn.cat
http://www.informat.cat/
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Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils – CRAJ 
 
Adreça C/ Gran de Gràcia, 190-192, 08012 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 265 52 17 
 

Correu electrònic 
/ Web 

craj@crajbcn.cat 
www.bcn.cat/craj 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 10 a 15h. i de 16 a 21h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi METRO: L5 Parada Fontana. 
 
BUS: 22, 114, 24, 87, V17. 
 

Descripció Espai Jove La Fontana. 
 

Instal·lacions 95m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessorament a l’associacionisme juvenil 
 

 
PIJ Ciutat Vella 
 
Adreça C/ Sant Pere Més Baix, 55, 08003 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 319 63 47 
 

Correu 
electrònic / 
Web 

pijciutatvella@bcn.cat 
No 
 

Atenció al 
públic 

De dilluns a divendres 
 
De 17 a 21: 30h., i els dimarts de 10 a 13.30h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 45, V15, V17,120, 19, 39, 40, 42, 55, H16. 
 
Metro:L1, L4 -Urquinaona, L1-Arc de Triomf. 
 
Tren: Arc de Triomf. 
 

Descripció Casal de Joves Palau Alòs 
 

Instal·lacions 75m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 

 
 

http://tinyurl.com/zxhf593
mailto:craj@crajbcn.cat
http://www.bcn.cat/craj
http://tinyurl.com/h59v8uv
mailto:pijciutatvella@bcn.cat
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Oficina Jove de Calàbria 
 
Adreça C/ Calàbria, 147, 08001 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 483 83 84 
 

Correu electrònic 
/ Web 

barcelona.calabria@oficinajove.cat 
www.oficinajove.cat/calabria 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 9 a 14h. i de dilluns a dijous de 15 a 18.30h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: H10, 41. 
 
 
Metro: L1 - Rocafort, L5-Entença, L4-Tarragona. 

Descripció Direcció General de la Joventut de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Instal·lacions 75m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 

 
 

EL Punt - PIJ Sants 
 
Adreça C/ Muntadas, 5, 08014 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 42 54 
 

Correu electrònic 
/ Web 

elpunt@bcn.cat 
www.elpuntjove.cat 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 17 a 20.30h. i dilluns de 10 a 14h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 50, D20, 115. 
 
Metro: L1-Hostafrancs, L5-Plaça de Sants. 
 

Descripció Casa del Mig – Parc Espanya Industrial. 
 

Instal·lacions 90m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 
  

http://tinyurl.com/grnu65o
mailto:barcelona.calabria@oficinajove.cat
http://www.oficinajove.cat/calabria
http://tinyurl.com/zf9ey9y
mailto:elpunt@bcn.cat
http://www.elpuntjove.cat/
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PIJ Les Corts 
 
Adreça C/ Masferrer i Bosch, 33-35, 08028 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 291 64 86 
 

Correu electrònic 
/ Web 

pijlescorts@bcn.cat 
www.joveslescorts.info 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 16.30 a 20.30h. i dilluns de 10 a 14h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 59, 70, 75, V3, H8. 
 
Metro: L3-Les Corts. 
 

Descripció Centre Cívic Les Corts 
 

Instal·lacions 52m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 

 
 

PIJ Gràcia 
 
Adreça C/ Gran de Gràcia, 190-192, 08003 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 368 10 05 
 

Correu electrònic 
/ Web 

info@elpuntdegracia.org 
www.elpuntdegracia.org 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
Dilluns i dijous de 10 a 15h. 
 
De dilluns a dijous de 17 a 21h. 
 
Divendres de 17 a 20h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 22, 24, 87, 114, V17. 
 
Metro: L3-Fontana. 
 
FGC: Gràcia. 
 

Descripció Espai Jove La Fontana. 
 

http://tinyurl.com/jlenp4p
mailto:pijlescorts@bcn.cat
http://www.joveslescorts.info/
http://tinyurl.com/zxhf593
mailto:info@elpuntdegracia.org
http://www.elpuntdegracia.org/
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Instal·lacions 132m2 

 

Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Orientació sobre Habitatge Compartit per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 

 
 

PIJ Sarrià - Sant Gervasi 
 
Adreça C/ Brusi, 61, 08006 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 414 01 95 
 

Correu electrònic 
/ Web 

informaciojoves@casasagnier.net 
www.bcn.cat/casasagnier 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 16 a 21h. i dimecres de 10 a 15h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: V13, V15. 
 
FGC: Plaça Molina, Sant Gervasi, Pàdua. 
 

Descripció Centre Cívic Casa Sagnier 
 

Instal·lacions 103m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 

 
 

Punt 7 – PIJ Horta-Guinardó 
 
Adreça C/ Horta, 71, 08032 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 420 25 95 
 

Correu electrònic 
/ Web 

punt7@punt7.org 
www.punt7.org 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
Dimarts i dimecres de 10 a 14h. 
 
De dilluns a dijous de 17 a 21h. 
 
Divendres de 17 a 20h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 185 
 

http://tinyurl.com/hffvlq6
mailto:informaciojoves@casasagnier.net
http://www.bcn.cat/casasagnier
http://tinyurl.com/hx3paue
mailto:punt7@punt7.org
http://www.punt7.org/
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Metro: L5-Horta 
 

Descripció Espai Horta 71 
 

Instal·lacions 150m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 

 
 

PIJ Nou Barris 
 
Adreça C/ Teide, 20 08031 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 36 02 
 

Correu electrònic 
/ Web 

pijnoubarris@bcn.cat 
No 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 16.30h. a 20.30h. i dimarts i dijous de 10 a 14h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 122, V27. 
 
Metro: L5-Vilapicina. 
 

Descripció Espai Jove Les Basses 
 

Instal·lacions 53m2 

 
Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 

 
PIJ Garcilaso – Sant Andreu 
 
Adreça C/ Garcilaso, 103, 08027 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 256 29 59 
 

Correu electrònic 
/ Web 

pijgarcilaso@bcn.cat 
www.pijgarcilaso.org  
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 16h. a 20.30h. i dilluns i dijous de 10 a 13.30h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 62, 96, V27, H8, 20, 126. 
 
Metro: L1, L5, L9N, L10 - La Sagrera. 
 

http://tinyurl.com/z9df2hp
mailto:pijnoubarris@bcn.cat
http://tinyurl.com/jzknj7p
mailto:pijgarcilaso@bcn.cat
http://www.pijgarcilaso.org/
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Descripció Espai Jove Garcilaso 
 

Instal·lacions 105m2 

 

Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 

 
 

PIJ Sant Martí 
 
Adreça Rbla. Prim, 87-89, 08019 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 93 498 27 43 
 

Correu electrònic 
/ Web 

pijsantmarti@bcn.cat 
No 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
Dilluns i divendres de 10 a 14h. 
 
De dilluns a dijous de 16 a 20.30h. 
 
No cal cita prèvia, encara que sí en algunes assessories i 
atencions personalitzades. 
 

Com arribar-hi Bus: 36, 143. 
 
Metro: L4 - Besòs/Besòs Mar. 
 
Tram: 75/86 – Besòs. 
 

Descripció Centre Cívic Besòs 
 

Instal·lacions 80m2 

 

Modalitats de 
Servei 

 Assessoria Laboral per a Joves 
 Itineraris Acadèmics per a Joves 
 Mobilitat Internacional per a Joves 

 
 

Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància (EIPI) de Ciutat Vella 
 
Adreça C/ Reina Amàlia, 33, 08001 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932564685 / 932563230 
 

Correu electrònic 
/ Web 

eipicv@bcn.cat 
 
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinari-per-
a-la-petita-infancia-de-ciutat-vella_98048092502.html 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
de 09:00h a 15:00h 
 

http://tinyurl.com/zraowb9
mailto:pijsantmarti@bcn.cat
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona/@41.3769107,2.1650795,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a25e8a526b5d:0x659712a626f9a2bc!2sCarrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3769107!4d2.1672682
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinari-per-a-la-petita-infancia-de-ciutat-vella_98048092502.html
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinari-per-a-la-petita-infancia-de-ciutat-vella_98048092502.html
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Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Autobús línies: N6, V11, 91. 
 
Metro línies 2 i 3, parada Paral·lel. 
 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Atenció precoç a la infància amb discapacitat 

 
Equip Interdisciplinari per a la Petita Infància (EIPI) de Nou Barris 
 
Adreça C/ Luz Casanova, 11, 08042 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 932564700 
932564710 
 

Correu electrònic 
/ Web 

eipinb@bcn.cat 
 
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinar-
petita-infancia-nou-barris_98048092646.html 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
de 08:00h a 14:00h 
 
Cal cita prèvia 
 
 

Com arribar-hi Autobús línies: 60, 27, 11, 32, N6. 
Metro línia 4, parada Via Júlia. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Atenció precoç a la infància amb discapacitat 

 
Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 
 
Adreça C/ València 344, 08009 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934132775 
934132800 
 

Correu electrònic 
/ Web 

sap@bcn.cat 
 
http://www.bcn.cat/imd 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
de 09:00h a 14:00h 
 
de 15:00 h a 19:00 h (només del del 6 d'abril al 2 de 
juliol) 
 
Cal cita prèvia per les tardes. Pels matins, no. 
 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona/@41.3769107,2.1650795,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a25e8a526b5d:0x659712a626f9a2bc!2sCarrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3769107!4d2.1672682
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinar-petita-infancia-nou-barris_98048092646.html
http://guia.barcelona.cat/detall/equip-interdisciplinar-petita-infancia-nou-barris_98048092646.html
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona/@41.3769107,2.1650795,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x12a4a25e8a526b5d:0x659712a626f9a2bc!2sCarrer+de+la+Reina+Am%C3%A0lia,+33,+08001+Barcelona!3b1!8m2!3d41.3769107!4d2.1672682
http://www.bcn.cat/imd
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Com arribar-hi Autobús línies: B24, H10, N7, 55, 6, 33, 34. 
 
Metro línia 4, parada Girona. 
 

Descripció L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 
és un organisme de l'Ajuntament de Barcelona que, des de 
fa més de trenta anys, treballa perquè les persones amb 
diversitat funcional puguin desenvolupar-se de la manera 
més autònoma possible a tots els àmbits de la vida 
ciutadana, en plena igualtat d'oportunitats i amb respecte 
per les diferents necessitats personals. 
 
Per aconseguir-ho, l'IMPD impulsa polítiques i actuacions 
amb la participació de les persones amb diversitat 
funcional i de les entitats i associacions de la ciutat que 
treballen en els àmbits de la discapacitat física, auditiva, 
visual, intel·lectual i per trastorn mental. 

Instal·lacions Disposa d'Oficina d'Atenció al Públic a la Recepció. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Concessió targeta aparcament individual per a 
persones amb discapacitat Concessió targeta 
aparcament col·lectiva per a persones amb 
discapacitat Concessió targeta blanca per al 
transport especial porta a porta  

 Itineraris laborals realitzats per l'Equip 
d'Assessorament Laboral (EAL) 

 Selecció de candidats per llocs de treball en 
empreses realitzada per l'Equip d'Assessorament 
Laboral (EAL) 

 Assistent Personal per a persones amb 
discapacitat 

  
 

Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) 
 

Adreça C/Llacuna, 25, 08005 Barcelona 
 
Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 900.70.30.30 
900.81.40.50 
 

Correu electrònic 
/ Web 

cuesb@bcn.cat 
 
http://guia.barcelona.cat/detall/central-d-urgencies-i-
emergencies-socials-de-barcelona_92086031399.html 
 

Atenció al públic Tot l'any. En cas que es produeixi una emergència social a 
la ciutat, i les persones afectades requereixen allotjament 
24 hores 
 

Com arribar-hi Autobús: 6 
 
Metro: Llacuna ( Línia Groga). 
 

Descripció Aquest centre cobreix les necessitats bàsiques i d’atenció 
psicosocial de les persones que han estat víctimes d’una 
situació d’emergència i que com a conseqüència de 
l’esdeveniment no poden retornar momentàniament al seu 
domicili habitual. 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Llacuna,+25,+08005+Barcelona/@41.3990848,2.1992922,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3159bd829e9:0xa5d43de53a21350!8m2!3d41.3990808!4d2.2014809
mailto:cuesb@bcn.cat
http://guia.barcelona.cat/detall/central-d-urgencies-i-emergencies-socials-de-barcelona_92086031399.html
http://guia.barcelona.cat/detall/central-d-urgencies-i-emergencies-socials-de-barcelona_92086031399.html
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Instal·lacions El Centre d’Urgències i Emergències Socials disposa: 

 Despatx d’atenció: 2 
 Habitacions d’emergències: 7 ( capacitat per allotjar a 

100 persones) 
 Espai de descans 
 Servei de menjador, consigna, dutxa i rober, bugaderia 
 Seguretat 

 
Informació 
complementària 
 

689 pernoctacions realitzades al 2015 i 527 persones 
allotjades. 

Modalitats de 
Servei 

 Atenció Psicosocial a persones en situació 
d'urgència social 

 Ajut Social d'Urgència (ASU) 
 Suport urgent a domicili 
 Atenció a persones davant emergències socials 
 Ajut Social d'Emergència (Contingències) 
 Allotjament en Hotels per Emergència Social 

 
 

CANE ( Centre Acolliment Nocturn Emergències) 
 
Adreça Passatge Dos de Maig 17-25, 08013 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 900.70.30.30 
900.81.40.50 
 

Correu electrònic 
/ Web 

cuesb@bcn.cat 
 
www.bcn.cat 
 

Atenció al públic S’obre quan ho estableix el Procediment Operatiu 
d’Emergències relatiu a l’Operació Fred. 
 
Els dies d’obertura, de 20:00 hores a 08:00 hores. 
 

Com arribar-hi Autobús: 117/50/51/92/192. 
 
Metro: Sant Pau/Dos de Maig (L5). 
 

Descripció El Centre d’Acolliment Nocturn d’Emergències és un espai 
que s’activa amb l’objectiu fonamental de prevenir les 
conseqüències que una baixada de temperatures o una 
nevada, podria comportar sobre l’estat de les persones que 
pernocten a la via pública. És un dispositiu vinculat al Pla 
d’Emergències Municipal de Neu i Gel de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
 
La Fase I de l’Operació Fred comporta l’obertura del centre 
en produir-se una baixada de temperatures com a 
conseqüència del fred propi dels mesos d’hivern. 
 

Instal·lacions El Centre d’Urgències i Emergències Socials disposa: 
 Despatx d’atenció social: 1 
 Despatx atenció mèdica: 1 
 Habitacions d’emergències: 13 ( capacitat per allotjar 

a 75persones). 
 Servei de menjador, consigna, dutxa i rober, 

https://www.google.es/maps/place/Passatge+Dos+de+Maig,+17,+08041+Barcelona/@41.4121738,2.1744983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2d05e9aab2b:0x3330cd9aa45e06ab!8m2!3d41.4121698!4d2.176687
mailto:cuesb@bcn.cat
http://www.bcn.cat/
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bugaderia. 
 Seguretat. 

 
Informació 
complementària 
 

6.420 Pernoctacions any 2015. 

Modalitats de 
Servei 
 

 Atenció a persones davant emergències socials 

 
Districte de Ciutat Vella (01) 
 
Adreça Plaça del Bonsuccés, 3, 08001 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
932 916 161 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-
vella_93062143550.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 59, 91, V13, 41, 42, 55, H16, V15. 
 
Metro: L1-Catalunya, L3-Liceu. 
 
FGC: Catalunya. 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-
funciona 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de l'Eixample (02) 
 
Adreça C/ Aragó, 311, 08009 Barcelona 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Bonsucc%C3%A9s,+3,+08001+Barcelona/@41.383897,2.1672107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f4288cf597:0x773fc99f12d16681!8m2!3d41.383893!4d2.1693994
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
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Veure ubicació aquí 
 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
932 916 262 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-l-
eixample_94180095605.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 39, 45, 47, V17, H10 
Metro: L4 – Girona 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-
funciona 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 
Adreça Carrer de la Creu Coberta, 104-106, 08038 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 50, D20. 
 
Metro: L1-Hostafrancs. 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Arag%C3%B3,+311,+08009+Barcelona/@41.3952629,2.1664394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ec064d6043:0xf1fe8e3cc0d845a!8m2!3d41.3952589!4d2.1686281
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Creu+Coberta,+104,+08014+Barcelona/@41.3753831,2.1400722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49883c952caef:0xa1a739c63cb29e00!8m2!3d41.3753791!4d2.1422609
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
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desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 

  
Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 

 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 
Persones. 

 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 
 

Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/sants-
montjuic/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de Les Corts (04) 
 
Adreça Pl. Comas, 18, 08028 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-les-
corts_93141130210.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 59, 70, 75, V3, H8. 
 
Metro: L3-Les Corts. 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Comas,+18,+08028+Barcelona/@41.3856217,2.1275836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498615c9e6707:0x589987373763dd8c!8m2!3d41.3856177!4d2.1297723
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
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complementària funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi (05) 
 
Adreça Plaça del Consell de la Vila, 7, 08034 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
932 916 511 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-
gervasi_93313124455.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 68, 75, H4, V3, V7. 
FGC: Sarrià, Reina Elisenda. 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-
santgervasi/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 

 
Districte de Gràcia (06) 
 
Adreça Plaça de la Vila de Gràcia, 2, 08012 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Consell+de+la+Vila,+7,+08034+Barcelona/@41.3991389,2.1192602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4984120d45389:0x74f82cd01ca3543a!8m2!3d41.3991349!4d2.1214489
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Vila+de+Gr%C3%A0cia,+2,+08012+Barcelona/@41.3999755,2.1556364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a296379fe939:0x511811f9e37b72a8!8m2!3d41.3999715!4d2.1578251
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
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gracia_94180093236.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 114, V21, H6, 55 
 
Metro: L3/l5-Diagonal 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte d'Horta-Guinardó (07) 
 
Adreça Ronda del Guinardó, 49, 08024 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
932 91 67 87 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-
guinardo_93062144003.html 
Cal cita prèvia 

Com arribar-hi Bus: 114, 22, 24, 87, V17 
 
Metro: L4-Alfons X 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 

http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Ronda+del+Guinard%C3%B3,+49,+08024+Barcelona/@41.413154,2.1643913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2c852170455:0x58c9dac625251b04!8m2!3d41.41315!4d2.16658
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
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d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de Nou Barris (08) 
 
Adreça Plaça Major de Nou Barris, 1, 08042 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
93 291 68 86 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/ 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-
barris_93313125205.html 
 
Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 47, 76, H4, 122 
 
Metro: L4-Llucmajor 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major+de+Nou+Barris,+08042+Barcelona/@41.436839,2.1692764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c60c8baf9:0xeb021d9f81a334ac!8m2!3d41.436835!4d2.1714651
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
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Districte de Sant Andreu (09) 
 
Adreça Plaça d ‘Orfila, 1, 08030 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 934 027 000 
932 916 900 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/ 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-
andreu_94180094255.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 40, H4 
 
Metro: L1- Sant Andreu 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Districte de Sant Martí (10) 
 
Adreça Plaça de Valentí Almirall, 1, 08018 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca 

Atenció al públic Veure: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-
marti_93062144239.html 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+d'Orfila,+1,+08030+Barcelona/@41.4359009,2.1885296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcdc73c69261:0x726384aa9913c881!8m2!3d41.4358969!4d2.1907183
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Valent%C3%AD+Almirall,+1,+08018+Barcelona/@41.408914,2.1898076,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3250bf71089:0x636dc3f3e8207a47!8m2!3d41.40891!4d2.1919963
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
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Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Bus: 192, H12 
 
Metro: L1/L2- Clot 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials per a la 
desconcentració de la gestió i la descentralització de la 
participació ciutadana i per a l’aplicació d’una política 
municipal orientada a la correcció dels desequilibris i la 
representació dels interessos dels diversos barris i 
zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat. 
 

Instal·lacions  Direcció de Serveis Generals. 
 Direcció de Serveis de Territori i Serveis a les 

Persones. 
 Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic. 

 
Informació 
complementària 

Veure: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168 
 

Modalitats de 
Servei 

 Servei de gestió de conflictes de l’àmbit social a 
l’espai urbà 
 

 
Casal de Joves de la Guineueta 
 
Adreça Plaça Ca n'Ensenya, 4, 08042 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 933594000 
 

Correu electrònic 
/ Web 

casaldejoves@gmail.com 
 
https://cjguineueta.wordpress.com/ 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 
De 17:00 a 22:00 
 

Com arribar-hi Bus: 47, 76, H4, 122. V27 
 
Metro: L4-Llucmajor 
 

Descripció El Casal de Joves Guineueta és una associació juvenil, 
laica, progressista, apartidista i autogestionada per 
voluntàries que té l’objectiu de transformar l’entorn a 
través de l’educació en la participació de les joves. 
 

Modalitats de 
Servei 
 

 Itineraris acadèmics per a joves 

 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168
https://www.google.es/maps/place/La+Masia+de+la+Guineueta/@41.437606,2.1671173,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3e9db5ba1b:0xd9a413e253650c9d!8m2!3d41.437606!4d2.169306
mailto:casaldejoves@gmail.com
https://cjguineueta.wordpress.com/
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Centre de Dia Nou Barris 
 
Adreça C Marie Curie, 20, 08042 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932760539/fax: 933538686 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-centre-
residencial-de-primera-acollida-nou-
barris_99400218522.html 
 

Atenció al públic De dilluns a diumenge 
 
De 09:00 a 20:00 
 

Com arribar-hi Bus: 47, 76, H4, 122. V27 
 
Metro: L4-Llucmajor 
 

Descripció Gestionat per: Creu Roja Catalunya. 
 

Modalitats de 
Servei 

 Espais d' higiene personal (Cobertura de 
necessitats bàsiques) 

 
 

Centre de Dia Horta 
 
Adreça C Josep Sangenís, 75, 08032 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 931165329/fax: 931165372 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-residencia-
assistida-per-a-gent-gran-d-horta_99043113615.html 
 

Atenció al públic De dilluns a diumenge 
 
De 09:00 a 20:00 
 

Com arribar-hi Bus: 19, 185 
 
Metro: L5-El Carmel; L3-Montbau 
 

Modalitats de 
Servei 

 Espais d' higiene personal (Cobertura de 
necessitats bàsiques) 
 

 
Centre de Dia Meridiana 
 
Adreça Av Meridiana, 197, 08026 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 934084543/ fax: 933498853 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-
meridiana_95166124615.html 
 

Atenció al públic De dilluns a divendres 
 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Marie+Curie,+20,+08042+Barcelona/@41.4370694,2.1685436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c3ed5929f:0xeca9f7bc45d437bf!8m2!3d41.4370694!4d2.1707323
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-centre-residencial-de-primera-acollida-nou-barris_99400218522.html
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-centre-residencial-de-primera-acollida-nou-barris_99400218522.html
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-centre-residencial-de-primera-acollida-nou-barris_99400218522.html
https://www.google.com/maps/dir/41.4254789,2.1509532/@41.4252751,2.1484756,17z/data=!3m1!4b1?hl=ca
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-residencia-assistida-per-a-gent-gran-d-horta_99043113615.html
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-residencia-assistida-per-a-gent-gran-d-horta_99043113615.html
https://www.google.es/maps/place/Av.+Meridiana,+197,+08026+Barcelona/@41.414869,2.1844468,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a329832fa88d:0x905d951b7f9b42f5!8m2!3d41.414869!4d2.1866355
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-meridiana_95166124615.html
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-meridiana_95166124615.html
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De 09:00 a 19:00 
 

Com arribar-hi Bus: 162, 192, H8 
 
Metro: L1-Navas 
 

Modalitats de 
Servei 

 Espais d' higiene personal (Cobertura de 
necessitats bàsiques) 
 

 
Centre de Dia Poble-sec 
 
Adreça C Font Honrada, 10, 08004 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 932563830 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-poble-
sec_99400194606.html 
 

Atenció al públic De dilluns a diumenge 
 
De 09:00 a 20:00 
 

Com arribar-hi Bus: 37,55,D20 
 
Metro: L3-Poble Sec 
 

Modalitats de 
Servei 

 Espais d' higiene personal (Cobertura de 
necessitats bàsiques) 
 

 
 

 

CARTA DE SERVEIS D'URBANISME (GERÈNCIA ADJUNTA) 
 
 

ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE  
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 
 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres 
 Informes previs a la presentació d'expedients d'obres 
 Tramitació D'expedients D'obres 
 Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals 
 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats 
 tramitació d'expedients d'activitat a barcelona 
 Orientació i tramitació d’expedients administratius de planejament urbanístic 
 Informació urbanística 
 Informació i atenció sobre el paisatge urbà 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Font+Honrada,+10,+08004+Barcelona/@41.3741629,2.1536306,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a264dcb2448b:0xf994094704e99fe9!8m2!3d41.3741629!4d2.1558193
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-poble-sec_99400194606.html
http://guia.barcelona.cat/detall/centre-de-dia-poble-sec_99400194606.html
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 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà 
 Subvencions del paisatge urbà 
 Guals 
 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l’espai públic 
 Reserves d’estacionament a l’espai públic 
 Ocupació comercial de voreres / espais d’ús públic 
 Esdeveniments privats a l’espai d’ús públic 
 Mercats i fires tradicionals 
 
ANNEXOS 
 Centres prestadors 
 

 
La Carta de Serveis d'Urbanisme (Gerència adjunta) està adreçada als 

ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats a conèixer 
aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat 
relativa a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda la ciutadania a conèixer els serveis que ofereix i du a 

terme Urbanisme (Gerència adjunta), alhora que apropa l'Administració pública 
als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i quines 

obligacions tenen. 
 Integra la veu de la ciutadania a l'organització. Un dels punts fonamentals 

de la Carta és que estableix canals de comunicació i de participació de la 
ciutadania, i de recollida i resposta a les queixes i els suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
Missió  

 
Dotar els agents (particulars, empreses, entitats...) involucrats en els 

procediments administratius referents a les obres, les activitats, l’ocupació de 
l’espai públic per fer-ne ús privatiu, així com vinculats al paisatge urbà de tots els 
recursos informatius, documentals, operatius i jurídics per al correcte acompliment 
de la legalitat vigent. 

 
Dades de contacte  
 
Adreça Avinguda Diagonal, 230-40, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

Atenció al públic a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries;  
Bus: 7, 60, 92, H2  
Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 

https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Compromisos de qualitat 

 
 Atendre i orientar els agents involucrats en els procediments administratius 

relatius a les obres, les activitats i vinculats al paisatge urbà. 
 Prevenir les incorreccions tècniques o jurídiques dins els projectes d'obres, 

activitats i paisatgístics mitjançant l’emissió d’informes previs.  
 Tramitar els expedients d’obres, activitats, d’ocupació de l’espai públic per a 

ús privatiu i d’ús excepcional del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
 Abonar els imports subvencionats de subvencions del paisatge urbà. 
 Lliurar informació urbanística 

 
Indicadors i objectius generals: La gestió del serveis es mesura emprant 

indicadors d'activitat o volum (expedients, mesures o nombre d’actuacions, 
atencions...) i objectius numèrics que representen els reptes d'eficàcia i qualitat 
amb els quals treballa el servei (percentatges d'èxit en l'acompliment de terminis, 
seguiment de programacions, cobertures temporals o geogràfiques, nivells 
d'operativitat mínims, disponibilitats dels sistemes...).  

 
Canals de participació, queixes, reclamacions i suggeriments 
 
Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

5. Presentació de la petició i obtenció d'un número de 
seguiment 

6. Recepció de la petició a l'òrgan responsable de 
resoldre-la. 

7. Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable. 
8. Resposta en el cas que s'hagi demanat. 

 
 Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormulario
BtoB.do?i=c&ambit=tescolta 

 Presencial: a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 / 900 226 226 
 

Temps de 
resposta 

Màxim 30 dies (Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2009, 
que regula el sistema informàtic per a la gestió de 
comunicacions dels ciutadans d'incidències, queixes i 
suggeriments). 
 

 
Serveis  
 

L'Àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona té les funcions següents: 
 
 Atendre i orientar els agents involucrats en els procediments administratius 

relatius a les obres i les activitats i vinculats al paisatge urbà.  
 Emetre informes previs per prevenir incorreccions tècniques o jurídiques 

dins els projectes d'obres, activitats i paisatgístics. 
 Oferir informació urbanística. 
 
Té competència per tramitar alguns expedients d’obres, activitats, d’ocupació de 

l’espai públic per a ús privatiu i d’ús excepcional del paisatge urbà a la ciutat de 
Barcelona i altres llicències complementàries, i té encomanada la promoció de la 
millora paisatgística que desenvolupa amb la tramitació de subvencions 
paisatgístiques. 

 
 
 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Els serveis de l'Àrea d'Urbanisme són: 
 
 Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'obres 
 Tramitació d'expedients d'obres a Barcelona 
 Llicències complementàries a les obres 
 Atenció i orientació sobre projectes d’activitats 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats 
 Tramitació d'expedients d'activitats a Barcelona 
 Informació urbanística 
 Informació i atenció sobre el paisatge urbà  
 Informes i tràmits sobre el paisatge urbà 
 Subvencions de paisatge urbà 
 Guals 
 Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l’espai públic 
 Reserves d’estacionament a l’espai públic 
 Ocupació comercial de voreres / espais d’ús públic 
 Esdeveniments privats a l’espai d’ús públic 
 Mercats i fires tradicionals 
 Orientació i tramitació d’expedients administratius de planejament 

urbanístic 
 

Atenció i orientació sobre projectes privats d'obres 
 
Descripció Atenció, orientació i lliurament d’informació de tots aquells 

aspectes que poden afectar el projecte d'obra, atès el seu 
emplaçament, i també dels procediments i la 
documentació necessaris per fer una tramitació correcta de 
l'expedient d'obra. 
 

Utilitat Obtenir el màxim d’informació de tots aquells aspectes que 
poden afectar el projecte d'obra, atès el seu emplaçament. 
 
Conèixer els procediments i la documentació necessaris 
per fer una tramitació correcta de l'expedient d'obra. 
 

Garantia La documentació lliurada al sol·licitant és vinculant durant 
el període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Llei de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques  

 Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme  

Drets i deures 
dels usuaris 

Els explicitats a la Llei de procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme 
 

Procediments de 
gestió del servei 

 A partir de la petició del sol·licitant i de les dades o la 
informació que aporta, s'aplica la informació 
urbanística disponible en els arxius i els sistemes de 
l'Ajuntament per lliurar-li la guia o els preceptes 
d'acompliment necessaris per al seu projecte. 

 En cas que no hi hagi canal telemàtic d'autoservei, 
caldrà sol·licitar cita prèvia. 

 En tots els casos que es requereixi atenció presencial, 
aquesta s'efectuarà a les dependències indicades en 
cada cas. 
 

Objectius de  Programar cita per a consulta sobre projectes privats 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114
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gestió del servei  d’obres abans de 15 dies hàbils: 90%.  
 Programar cita per a consulta sobre protecció 

patrimonial d’obres abans de 15 dies hàbils: 90%.  
 Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 

consulta prèvia d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 1: Consulta prèvia sobre expedients d'obres 
 
Descripció A partir d'un qüestionari sobre les característiques i 

l’emplaçament d'una obra, es lliura la informació 
urbanística que afecta el tipus d'obra i la guia sobre els 
informes i els documents necessaris per presentar la 
sol·licitud de tramitació de l'expedient associat a l'obra. 
 

Ofereix Document. Guia de tramitació de l'expedient d'obres 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Informació 
complementària 

En cas de fer servir el canal telefònic 010 per iniciar la 
consulta, llevat que el règim d'intervenció resultant sigui 
un esment sense documentació, caldrà acabar la consulta 
presencialment a una Oficina d'Atenció Ciutadana o a 
l’Oficina d'Atenció a les Empreses. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits Consulta 
prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres 

 Telemàtic: App de Consulta prèvia d'expedients 
d'obres. 

 Telefònic: 010. 
 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits Consulta 
prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres 
Obtenció d'arxiu en format PDF. 

 Telemàtic: App. Recepció de correu electrònic. 
 Presencial: a les oficines OAC Obtenció de document 

en paper. 
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) Obtenció de document en paper. 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta prèvia d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 2: Assessorament i consulta protecció patrimonial per a obres 

 
Descripció Obtenció de la informació necessària sobre la protecció de 

patrimoni de l'emplaçament on es volen fer les obres i de 
les característiques tècniques d'aquestes per acomplir les 
condicions de protecció. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació i dades sobre la protecció 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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patrimonial per a obres. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric 
i Artístic 

Informació 
complementària 
 

Cal demanar cita prèvia. 

Canals de petició  Telefònic: 932 914 447  
 Telemàtic: Cita prèvia amb el centre prestador 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Programar cita per a consulta sobre protecció 
patrimonial d’obres abans de 15 dies hàbils: 90%.  
 

 
Modalitat 3: Assessorament i consulta sobre projectes privats d’obres 
 
Descripció Aclariment dels aspectes tècnics necessaris i dels dubtes 

existents sobre un projecte d’obres per a la seva millor 
redacció. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació i dades sobre projectes 
privats d’obres. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Informació 
complementària 
 

Cal demanar cita prèvia. 

Canals de petició  Telefònic: 932 914 447 
 Telemàtic: Portal de Tràmits: cita amb el Departament 

de Llicències i Inspecció de Districte o d'Urbanisme 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Programar cita per a consulta sobre projectes privats 
d’obres abans de 15 dies hàbils: 90%. 
 

 
Informes previs a la presentació d'expedients d'obres 
 
Descripció En funció de les característiques i l’emplaçament de l'obra 

poden ser necessaris informes previs a la presentació de 
l’expedient, que han de ser emesos per l’Ajuntament de 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100001515&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20080001035&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20080001035&style=ciudadano
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Barcelona o les entitats acreditades. 
 

Utilitat Prevenir incorreccions tècniques o jurídiques dins dels 
projectes d'obres. 
Avaluar la correcció documental abans de la presentació de 
l'expedient. 
 

Garantia Els continguts de la documentació emesa són vinculants 
durant el seu període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció 
municipal en les obres (ORPIMO) 

 Instrucció sobre normativa aplicable per a la 
instal·lació d’ascensors en edificis existents 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud d'informe, acompanyada de la 
documentació necessària. 

2. Assignació del tècnic que confeccionarà l'informe. 
3. Revisió de la documentació rebuda. 
4. Petició, si escau, d'informes complementaris a altres 

administracions o a altres departaments de 
l'Ajuntament. Informar el sol·licitant d'aquest fet i del 
possible impacte en terminis. 

5. Petició, si escau, d'esmenes o nous documents al 
sol·licitant, i/o d'audiència a les instal·lacions del 
centre prestador del servei. 

6. Confecció de l'informe. 
7. Signatures de l'informe. 
8. Lliurament de l'informe al sol·licitant. 

 
El pagament, en cas necessari, pot ser condició per iniciar 
la prestació del servei. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Lliurament dels informes previs a la presentació de 
l’expedient d’obres dins els terminis establerts en 
ordenances: 95%. 
 

 
Modalitat 1: Informe previ de patrimoni arquitectònic, històric i artístic 
per a obres 
 
Descripció Informe necessari per determinat el tipus d'obres en 

emplaçaments protegits. La seva necessitat s'estipula a la 
Guia de tramitació d'obres. 

Ofereix Document. Informe previ de patrimoni. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric 
i Artístic 
 

Informació 
complementària 

Cal el número identificador de consulta, obtingut a la 
consulta prèvia sobre expedients d'obres. 
 
El resultat de l'informe pot ser favorable, favorable amb 
condicions o desfavorable. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits: informe de patrimoni 

http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/procedimentsobres.442_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/procedimentsobres.442_0.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/212573.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/212573.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024&style=ciudadano
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previ a un expedient d'obres 
 

Canals de gestió  Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant. 
 Presencial: als centres prestadors prèvia convocatòria. 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant 
amb informe annexat 
 

Objectiu de gestió  Lliurament de l’informe previ de patrimoni o avís 
deficiències abans d'un mes: 95%.  
 

 
Modalitat 2: Informe d'idoneïtat tècnica per a obres 
 
Descripció Informe necessari per determinar que la documentació de 

l’expedient és suficient i que el projecte o documentació 
tècnica acompleixen normatives sectorials determinades. 
La seva necessitat s'estipula a la Guia de tramitació 
d'obres. 
 

Ofereix Document. Informe d'idoneïtat tècnica. Carta de 
pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Preu Ajuntament: segons el que estipula l’Ordenança fiscal 
3.3. Taxa per la prestació de serveis urbanístics 
 
Preu entitats: segons el que estipula el quadre resum de 
preus comunicats per les entitats col·laboradores de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Obres 
 
Entitats col·laboradores: 
 Col·legi d'Arquitectes de Catalunya 
 Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d'Edificació de Barcelona 
 Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 
 Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya 
 Addient 
 ATISAE 
 Aucatel 
 DEKRA 
 Entidad Colaboradora de la Administración, SL, 

Unipersonal 
Informació 
complementària 

Cal el número identificador de consulta, obtingut a la 
consulta prèvia sobre expedients d'obres 
 
El resultat de l'informe pot ser favorable, favorable amb 
observacions o desfavorable. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits de l’Ajuntament de 
Barcelona, Informe d'idoneïtat tècnica per a projectes 
d'expedients d'obres 

 Telemàtic: webs dels altres centres prestadors 
 

Canals de gestió  Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant.  
 Presencial: als centres prestadors prèvia convocatòria. 

 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001024&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.3.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.3.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/publicar_quadre_preus_segon_full_quadre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/publicar_quadre_preus_segon_full_quadre.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/publicar_quadre_preus_segon_full_quadre.pdf
http://www.coac.net/webvisat/infoidobcn.php
http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/Pagines/presentacio.aspx
http://www.apabcn.cat/ca_es/ciutada/idoneitat/Pagines/presentacio.aspx
https://tecnovisat.enginyersbcn.cat/colegiado/index.php
http://visat-e.eic.es/visat-e/jsp/inici.jsp
http://addient.com/ecbcn/
http://www.atisae.com/servicios/informes-idoneidad-tecnica-iit
http://aucatel.com/barcelona/iit
http://informeidoneitattecnica.net/?page_id=511
http://www.eca.es/servicios_eca.asp?servicio=idoniedad_tecnica
http://www.eca.es/servicios_eca.asp?servicio=idoniedad_tecnica
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20110000749&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20110000749&style=ciudadano
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Canals de 
recepció 

 Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant 
amb informe annexat. 
 

Objectiu de gestió  Lliurament de l’informe d’idoneïtat tècnica o avís de 
deficiències abans de 15 dies hàbils: 95%. 
 

 
Modalitat 3: Informe urbanístic previ per a obres majors 
 
Descripció Informe necessari per a les obres de nova planta, gran 

rehabilitació i reforma o rehabilitació amb canvi d’ús de 
l’edifici. La seva necessitat s'estipula a la Guia de 
tramitació d'obres. 
 

Ofereix Document. Informe urbanístic previ. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Informació 
complementària 

Cal el número identificador de consulta, obtingut a la 
consulta prèvia sobre expedients d'obres. 
 
El resultat de l'informe pot interrompre el procés de 
presentació de l’expedient d’obres. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits: Informe urbanístic previ 
a una llicència d'obres majors 
 

Canals de gestió  Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant.  
 Presencial: als centres prestadors prèvia convocatòria. 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: correu electrònic al compte del sol·licitant 
amb informe annexat. 
 

Objectiu de gestió  Lliurament de l'informe urbanístic previ per a obres 
majors o avís de deficiències abans de 15 dies hàbils: 
95%. 
 

 
Modalitat 4: Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a l'edifici 
 
Descripció És l'informe que han de sol·licitar els titulars de les obres 

d'instal·lació d'ascensors quan aquestes no s'ajusten a la 
normativa d'accessibilitat o no es compleixen els criteris de 
la instrucció Criteris tècnics per la instal·lació d'ascensors 
en edificis existents. 
 

Ofereix Document. Informe previ per a la instal·lació d'ascensors 
a l'edifici. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20110000740&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20110000740&style=ciudadano
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/212573.pdf
http://www.apabcn.cat/Documentacio/areatecnica/PDFS_RENART/212573.pdf
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 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 
  

Informació 
complementària 

Per fer la sol·licitud és necessari concertar cita prèvia 
accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona per 
recollir la instància específica, o també es pot baixar 
accedint a aquest enllaç. 
 
Empleneu i signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de 
dos exemplars del projecte de l'obra, signats pel tècnic i la 
propietat, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana escollida. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: als centres prestadors prèvia convocatòria. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: als centres prestadors. Obtenció de 
document en paper. 
 

Objectiu de gestió  Lliurament de l'informe previ per a la instal·lació 
d’ascensors abans de dos mesos: 95%.  
 

 
Modalitat 5: Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 
Descripció És un informe que es pot demanar, prèviament a la 

presentació d’un projecte d’obres, especialment en 
projectes de rehabilitació d’edificis existents, per assegurar 
que les diferents solucions proposades per al compliment 
de la normativa són adequades i que les línies generals de 
projecte són correctes. També és útil per resoldre dubtes 
que el projecte pot generar. 
 

Ofereix Document. Informe de viabilitat. Carta de pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

596 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

Per fer la sol·licitud és necessari concertar cita prèvia 
accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona per 
recollir la instància específica, o també es pot baixar 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html?T128_tema=REG
https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_Obres/Instancia_informe_ascensors.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html?T128_tema=REG
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accedint a aquest enllaç. 
 
Empleneu i signeu la instància i lliureu-la, acompanyada de 
dos exemplars del projecte de l'obra, signats pel tècnic i la 
propietat, al registre municipal de l'Oficina d'Atenció 
Ciutadana escollida. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: als centres prestadors prèvia convocatòria. 
Canals de 
recepció 

 Presencial: als centres prestadors. Obtenció de 
document en paper. 
 

Objectiu de gestió  Lliurament de l’informe de viabilitat prèvia d’un 
projecte d’obres abans d'un mes: 95%.  
 

 
Tramitació d'expedients d'obres 
 
Descripció: Abans de la realització de qualsevol obra privada a la 

ciutat de Barcelona cal presentar un expedient d’obres. 
Aquest expedient pot consistir en un esment, un tràmit 
d’urgència, un comunicat immediat, un comunicat diferit o 
una llicència. 
 

Utilitat: Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habiliti l'execució 
de les obres. 
 

Garantia: El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Text refós de la Llei d’urbanisme 
 Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 
 Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció 

municipal en les obres (ORPIMO) 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació associada.  
a. . Lliurament d'admissions en cas d'esments i 

actuacions d'urgència. Final de procediment, 
llevat d'inspeccions (pas 10) 

b. Lliurament d’admissions i d'autoliquidacions en 
cas de comunicats immediats. En cas de 
revisió, segueix el procediment, en un altre 
cas, aneu directament al pas 9. 

2. Assignació del centre prestador i del tècnic que 
tramitarà l'expedient 

3. Revisió de la documentació rebuda i de situacions 
urbanístiques o econòmiques (suspensions, 
bonificacions…) 

4. Petició, si escau, d'informes complementaris a altres 
administracions o a altres departaments de 
l'Ajuntament. Informar el sol·licitant d'aquest fet i del 
possible impacte en terminis. 

5. Petició, si escau, d'esmenes o nous documents al 
sol·licitant, i/o d'audiència a les instal·lacions del 
centre prestador del servei. 

6. Confecció de la declaració o resolució. 
7. Signatures de la declaració o resolució.  
8. Lliurament de la declaració o resolució i 

https://w9.bcn.cat/tramits/SSTT_Obres/Instancia_informe_ascensors.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=662186
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/procedimentsobres.442_0.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/sites/default/files/pdf/procedimentsobres.442_0.pdf
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autoliquidacions al sol·licitant. 
9. Comprovació, si escau, del pagament de taxes i 

impostos. 
10. Inspeccions sobre les obres en execució. 

 
Objectius de 
gestió del servei  

 Tramitació dels expedients dins els terminis establerts: 
90%.  

 Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
tramitació d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 1: Comunicació de primera ocupació d'expedients d'obres 
majors 
 
Descripció És la comunicació prèvia a l'Ajuntament que efectua la 

persona titular de la llicència d'obres que permet verificar 
la correspondència entre les obres realment efectuades i el 
projecte autoritzat, i permet l'ocupació i la utilització de 
l’edifici. La seva necessitat s’estipula a la Guia de 
tramitació d’obres. 
 

Ofereix Document. Admissió del comunicat de primera ocupació. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 
  

Informació 
complementària 

No té cap cost, ja que està inclòs en la llicència d'obres 
majors. 
 
Per fer la sol·licitud és necessari concertar cita prèvia 
accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona per 
recollir la instància específica, i també es pot baixar 
accedint als enllaços indicats a "Formularis per emplenar". 
 
La comunicació de primera ocupació s'ha de sol·licitar en el 
termini màxim de quinze dies hàbils des de la finalització 
de les obres autoritzades per la llicència d'obres. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 Presencial: Gerència d'Ecologia Urbana - Registre 

 
Canals de gestió  Presencial: a centres prestadors. 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: a centres prestadors. Obtenció de 
document en paper. 
 

Objectiu de gestió  Enviament al titular de l'admissió o de l'avís de 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html?T128_tema=REG
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctveure_eq.pl?id=99400310318&SIPAC=20070000585&v=TRAM
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deficiències en les comunicacions de primera ocupació 
abans de tres setmanes: 90%. 
 

 
Modalitat 2: Presentació de comunicats diferits d'obres 
 
Descripció Segons la tipologia d'obres per dur a terme, el règim 

d'intervenció municipal sobre l'expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas dels comunicats diferits, 
l'Ajuntament disposa d'un termini de 30 dies per revisar 
l'expedient. En aquest termini, si es detecten deficiències 
s'inicien el avisos al sol·licitant i les audiències necessàries. 
Si el termini acaba sense haver observat deficiències, 
l'Ajuntament envia l'admissió al sol·licitant. Si les 
deficiències no s'esmenen es considera ineficaç la 
comunicació. En qualsevol cas, l'Ajuntament es reserva el 
dret a inspeccionar les obres en execució. 
 

Ofereix Document. Admissió del comunicat diferit d'obres. Imprès 
d'autoliquidació de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Obres amb projecte tècnic: 51 € 
 Obres amb documentació tècnica: 43 € 
 A aquests imports cal afegir l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres: el 3,35 sobre el 
cost de l'obra de llicències i comunicats. A l'import 
resultant es podrà aplicar una bonificació, en cas de 
tenir-ne dret. 
 

A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació que 
acompanya l'admissió del comunicat diferit. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 
 

La presentació del comunicat d'obres es fa telemàticament. 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits: Tramitació d'expedients 
d'obres (llicència o comunicat) 
 

Canals de gestió  Telemàtic: avisos per correu electrònic al titular. 
 Telemàtic: presentació d'esmenes, al·legacions i 

recursos al Portal de Tràmits. 
 Presencial: en centres prestadors per a conferiments 

de vista i consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: tramesa de declaracions per correu 
electrònic al titular 

 
  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
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Objectiu de gestió  Enviament al titular de l'admissió o l'avís de 
deficiències en els comunicats diferits d’obres abans de 
30 dies: 90%. 
 

 
Modalitat 3: Presentació de comunicats immediats d'obres 
 
Descripció Segons la tipologia d'obres per dur a terme, el règim 

d'intervenció municipal sobre l'expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas dels comunicats 
immediats, si cap afectació urbanística ho impedeix, el 
sol·licitant rep l'admissió i l'autoliquidació, i l'Ajuntament 
disposa d'un termini de 15 dies per revisar l'expedient. En 
aquest termini, si es detecten deficiències s'inicien els 
avisos al sol·licitant i les audiències necessàries. Si les 
deficiències no s'esmenen es considera ineficaç la 
comunicació. En qualsevol cas, l'Ajuntament es reserva el 
dret a inspeccionar les obres en execució. 
 

Ofereix Document. Admissió del comunicat immediat d'obres. 
Imprès d'autoliquidació de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Obres amb projecte tècnic: 51 € 
 Obres amb documentació tècnica: 43 € 
 A aquests imports cal afegir l'impost sobre 

construccions, instal·lacions i obres: el 3,35 sobre el 
cost de l'obra de llicències i comunicats. A l'import 
resultant es podrà aplicar una bonificació, en cas de 
tenir-ne dret. 
 

A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació que 
acompanya l'admissió del comunicat immediat. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 
 

La presentació del comunicat d'obres es fa telemàticament. 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits: Tramitació d'expedients 
d'obres (llicència o comunicat) 
 

Canals de gestió  Telemàtic: avisos per correu electrònic al titular. 
 Telemàtic: presentació d'esmenes, al·legacions i 

recursos al Portal de Tràmits. 
 Presencial: en centres prestadors per a conferiments 

de vista i consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: tramesa de declaracions per correu 
electrònic al titular. 

 Telemàtic: baixada de l'admissió des de la pantalla de 
sol·licitud. 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
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Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
tramitació d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 4: Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 
Descripció Les actuacions d'urgència es corresponen amb aquelles 

situacions en què l'estat de l'edifici pot suposar un risc per 
a les persones i cal actuar immediatament. El sol·licitant 
rep l'admissió i l'Ajuntament queda a l'espera que es 
presenti posteriorment el projecte d'obra definitiu per 
corregir la situació. Si no es presenta el projecte 
posteriorment, l'Ajuntament pot engegar les diligències 
corresponents. En qualsevol cas, l'Ajuntament es reserva 
el dret a inspeccionar les obres en execució. 
 

Ofereix Document. Admissió de la comunicació d'actuació 
d'urgència. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 
 

La presentació del comunicat d'obres es fa telemàticament. 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Consulta 
prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres 
 

Canals de gestió  Telemàtic: avisos per correu electrònic al titular. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: tramesa de l'admissió per correu electrònic 
al titular. 

 Telemàtic: baixada de l'admissió des de la pantalla de 
sol·licitud. 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta prèvia d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 5: Presentació d'Asabentats d'obres 
 
Descripció Segons la tipologia d'obres per dur a terme, el règim 

d'intervenció municipal sobre l'expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas dels Assabentats, el 
sol·licitant rep l'admissió i l'Ajuntament es considera 
informat i, en qualsevol cas, es reserva el dret a 
inspeccionar les obres en execució. 
 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
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Ofereix Document. Admissió de l'assabentat. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

La presentació dels Assabentats d'Obres es fa 
telemàticament. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Consulta 
prèvia per a la tramitació d'expedients d'obres 
 

Canals de gestió  Telemàtic: avisos per correu electrònic al titular. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: emissió de l'admissió per correu electrònic 
al titular. 

 Telemàtic: baixada de l'admissió des de la pantalla de 
sol·licitud. 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta prèvia d’expedients d’obres: 98%. 
 

 
Modalitat 6: Sol·licituds de llicències d'obres 
 
Descripció Segons la tipologia d'obres per dur a terme, el règim 

d'intervenció municipal sobre l'expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas de les llicències, 
l'Ajuntament disposa (llevat dels casos en què han 
d'intervenir altres administracions) d'un termini d'entre 60 
i 90 dies per revisar i resoldre l'expedient. En aquest 
termini, si es detecten deficiències s'inicien el avisos al 
sol·licitant i les audiències necessàries. Si les deficiències 
no s'esmenen es denegarà la llicència. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxa de sol·licitud de llicència:  
 Si es tracta d'obres de nova planta, gran rehabilitació i 

increment de volum. 4,96 €/m2 d'obra, amb un mínim 
de 385 €. 

 Resta de llicències: 385 € 
 

Pagament a l'oficina bancària. 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Obres  
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20140001178&style=ciudadano
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 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 
 

La sol·licitud de llicències d'obres es fa telemàticament. 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits: Tramitació d'expedients 
d'obres (llicència o comunicat) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centre prestador per a conferiments de 
vista i consultes. 

 Correu postal: notificació per correu postal. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: emissió de l'avís de resolució mitjançant 
correu electrònic al titular. 

 Presencial: en centre prestador per a recollida de 
resolucions.  
 

Objectiu de gestió  Tramitació de les llicències d’obres dins dels terminis 
establerts: 90%. 
 

 
Llicències i certificats relacionats amb operacions registrals 
 
Descripció Determinats tràmits relacionats amb els edificis que tenen 

transcendència registral (inscripcions d’obra nova antiga, 
segregacions de finques, constitucions o modificacions del 
regim de propietat , etc.) necessiten un document 
municipal per poder tenir entrada al Registre de la 
Propietat. 
 

Utilitat Prevenir que entrin al Registre de la Propietat situacions 
que afecten els edificis sense que prèviament s’hagi fet un 
control urbanístic. 
 

Garantia Els documents emesos tenen transcendència registral. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 
 

 Text refós de la Llei d’urbanisme 
 Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud de llicència o certificat, 
acompanyat de la documentació, si escau. 

2. Assignació del tècnic que tramitarà l’expedient. 
3. Revisió de la documentació. 
4. Petició, si escau, d’informes complementaris. 
5. Petició, si escau, d’esmenes a la documentació 

aportada, o d’aportació de nova documentació. 
6. Redacció del certificat, o de l’informe previ a la 

resolució. 
7. Signatura de documents. 
8. Lliurament del certificat o resolució al sol·licitant. 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució dels certificats o llicències en el termini 
establert per la normativa reguladora: 95%. 
 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20100000618&style=empresa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=546114&language=ca_ES&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=662186
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Modalitat 1: Certificat de legalitat d’una construcció o habitatge 
 
Descripció Document que certifica la legalitat urbanística d’un edifici o 

entitat. 
 

Ofereix: Document. Certificat que acredita que un edifici o entitat 
està emparat per una llicència urbanística. Carta de 
pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

105 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Obres  
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  

 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 
MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador prèvia convocatòria. 
 

Canals de 
recepció 

 Correu postal: notificació per correu postal.  
 Presencial: al centre prestador. Obtenció de la 

documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució dels certificats de legalitat d’una construcció 
o habitatge dins del termini establert per la normativa: 
95%. 
 

 
Modalitat 2: Certificat d’innecessarietat de la llicència de parcel·lació 
urbanística 
 
Descripció Document necessari per poder inscriure al Registre de la 

Propietat la segregació de finques. 
 

Ofereix: Document. Certificat que acredita que no és necessària la 
llicència de parcel·lació per trobar-se en els supòsits 
previstos en la llei. Carta de pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

105 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 
 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Canals de gestió  Presencial: al centre prestador prèvia convocatòria. 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. Obtenció de la 
documentació en paper. 

 
Objectiu de gestió  Resolució dels certificats d’innecessarietat de llicència 

de parcel·lació urbanística dins del termini establert 
per la normativa: 95%. 

 
 

Modalitat 3: Certificat d’innecessarietat de la llicència de divisió en 
propietat horitzontal 
 
Descripció Es tracta d’un document necessari per poder inscriure al 

Registre de la Propietat la constitució o la modificació d’un 
règim de propietat horitzontal que no afecta més entitats 
de les descrites abans al Registre. 
 

Ofereix: Document. Certificat que acredita la innecessarietat de la 
llicència de divisió en propietat horitzontal. Carta de 
pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

105 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 
 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador prèvia convocatòria. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució dels certificats d’ innecessarietat de llicència 
de divisió en propietat horitzontal dins del termini 
establert per la normativa: 95%. 
 

 
Modalitat 4: Llicència de parcel·lació urbanística 
 
Descripció Document necessari per poder inscriure al Registre de la 

Propietat la segregació de finques. 
 

Ofereix: Document. Resolució que acaba el procediment 
(concessió, denegació, etc.). Carta de pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

705 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Obres 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Canals de gestió  Presencial: al centre prestador prèvia convocatòria. 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució de la llicència de parcel·lació urbanística dins 
del termini establert per la normativa: 95%. 
 

 
Modalitat 5: Llicència de divisió en propietat horitzontal 
 
Descripció Es tracta d'un document necessari per poder inscriure al 

Registre de la Propietat la constitució o la modificació d'un 
règim de propietat horitzontal que afecta més entitats de 
les descrites abans al Registre. 
 

Ofereix: Document. Resolució que acaba el procediment 
(concessió, denegació, etc.). Carta de pagament. 
 

Cost i forma de 
pagament 

705 € 
A la seu bancària presentant la carta de pagament. 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Obres 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador prèvia convocatòria. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució de les llicències de divisió en propietat 
horitzontal dins del termini establert per la normativa: 
95%. 
 

 
Atenció i orientació sobre projectes d’activitats 
 
Descripció Atenció, orientació i lliurament d’informació de tots aquells 

aspectes que poden afectar el projecte d'activitat, atès el 
seu emplaçament, i també dels procediments i la 
documentació necessaris per fer una tramitació correcta de 
l'expedient d'activitat. 
 

Utilitat Obtenir el màxim d’informació de tots aquells aspectes que 
poden afectar el projecte d'activitat, atès el seu 
emplaçament. 
 
Conèixer els procediments i la documentació necessaris 
per fer una tramitació correcta de l'expedient d'activitat. 

Garantia La documentació lliurada al sol·licitant és vinculant durant 
el període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Llei de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
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Procediments de 
gestió del servei 

 A partir de la petició del sol·licitant i de les dades o 
informació que aporta, s'aplica la informació 
urbanística disponible en els arxius i els sistemes de 
l'Ajuntament per determinar si el règim d’intervenció 
és de comunicat o de llicència. Si el règim és de 
comunicació, s’indica quina documentació s’ha de 
preparar. 

 En cas que no hi hagi canal telemàtic, caldrà sol·licitar 
cita prèvia.  
En tots els casos que es requereixi atenció presencial, 
aquesta s'efectuarà a les dependències indicades en 
cada cas. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta de permisos d’activitat o instal·lació: 98%. 

 Programació de cita prèvia per a consulta 
d’instal·lacions de radiocomunicació en un termini 
màxim de 15 dies hàbils: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Informació dels permisos per iniciar una activitat o 
instal·lació 
 
Descripció A partir d'un qüestionari sobre les característiques de 

l'activitat, i de les dades de l'emplaçament, s’indica el 
règim d’intervenció. Si aquest és el de comunicat es lliura 
la informació sobre els documents necessaris per 
presentar l'expedient. 
 

Ofereix Document. Document informatiu sobre el règim 
d’intervenció i la documentació necessària per presentar 
l’expedient, en cas que el règim sigui de comunicació. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Activitats 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: 
Consulta del permís per iniciar una activitat o una 
instal·lació 

 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: 
Consulta del permís per iniciar una activitat o una 
instal·lació. Obtenció d'arxiu en format PDF. 

 Presencial: a les oficines OAC Obtenció del document 
en paper. 

 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 
MediaTIC) Obtenció de document en paper. 

Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta de permisos d’activitat o instal·lació: 98%. 

 
  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&channel=461&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&channel=461&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&channel=461&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&channel=461&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Modalitat 2: Instal·lacions de radiocomunicació: Consulta prèvia per 
tramitar comunicats d'activitat 
 
Descripció Es lliura informació genèrica sobre el tràmit. 

 
Ofereix Informació/dades. Document. 

 
Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Departament de Llicències d’Activitats 

Informació 
complementària 
 

Cal demanar cita prèvia. 

Canals de petició  Telefònic: 932 914 447 
 Adreça electrònica: oantenas@bcn.cat 

 
Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Programació de cita prèvia per a consulta 
d’instal·lacions de radiocomunicació en un termini 
màxim de 15 dies hàbils: 90%. 
 

 
Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitats 
 
Descripció En funció de les característiques de l'activitat, i abans de 

poder sol·licitar la creació de l'expedient corresponent a la 
seva tramitació, poden ser necessaris informes previs que 
ha d'emetre l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Utilitat Prevenir incorreccions tècniques o jurídiques dins dels 
projectes d’activitats. 
 
Avaluar la correcció documental prèviament a la tramitació 
de l'expedient. 
 

Garantia Els continguts de la documentació emesa són vinculants 
durant el seu període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral 
de l'Administració ambiental 

 Instrucció per a l’aplicació de l'OMAIIAA a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei 20/2009.  

 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud d'informe, acompanyada de la 
documentació necessària. 

2. Assignació del tècnic que confeccionarà l'informe. 
3. Revisió de la documentació rebuda. 
4. Petició, si escau, d'informes complementaris a altres 

administracions o a altres departaments de 
l'Ajuntament. Informar el sol·licitant d'aquest fet i del 
possible impacte en terminis. 

mailto:%20oantenas@bcn.cat
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2011&02/022011002809.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2011&02/022011002809.pdf&1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=503653&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=503653&language=ca_ES&action=fitxa
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5. Petició, si escau, d'esmenes o nous documents al 
sol·licitant, i/o d'audiència a les instal·lacions del 
centre prestador del servei. 

6. Confecció de l'informe. 
7. Signatures de l'informe. 
8. Lliurament de l'informe al sol·licitant. 
El pagament, en cas necessari, pot ser condició per iniciar 
la prestació del servei. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Lliurament dels informes previs dins dels terminis 
establerts en ordenances: 95%. 

  
 
Modalitat 1: Informe previ del Pla d’usos 
 
Descripció Informe necessari en aquelles activitats incloses en els 

plans d'usos que, per la seva implantació, es trobin 
sotmeses a condicions de densitat, distància o baixa. La 
seva necessitat s'estipula en el document informatiu lliurat 
a la consulta prèvia. 
 

Ofereix Document. Informe previ del Pla d’usos Imprès 
d'autoliquidació de les taxes 
 

Cost i forma de 
pagament 

57 € 
 
A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Activitat 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

La condició de baixa és exclusiva del Pla d'usos de Ciutat 
Vella; a l'efecte de l'emissió d'aquest informe, prèviament 
cal formalitzar una declaració responsable mitjançant 
compareixença (consulteu el tràmit Cita amb el districte de 
Ciutat Vella: Compareixença per condició de baixa d'una 
activitat). 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Correu postal: ordinari o notificador per a comunicació 
i resposta de deficiències. 

 Presencial: en centres prestadors per a consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució o avís de deficiències de l’informe previ del 
Pla d’usos abans d'un mes: 95%. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Modalitat 2: Informes previs a la sol·licitud d'expedients d'activitat 
 
Descripció És un informe que es pot demanar abans de la presentació 

d’un projecte d’activitats per assegurar que les diferents 
solucions proposades per al compliment de la normativa 
són adequades, o per plantejar dubtes i preguntes 
relacionades amb el projecte. 
 

Ofereix Document. Informe previ. Imprès d'autoliquidació de les 
taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 184 € per a les activitats compreses als annexos II i III 
de la Llei 20/2009. 

 596 € per a les activitats compreses a l'annex I de la 
Llei 20/2009. 

 57 € per a la resta de les activitats. 
 

A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació. 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Activitat 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe indicarà la compatibilitat 
urbanística de l’activitat, si escau, o bé aclarirà els dubtes i 
les preguntes plantejats. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a consultes. 
Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Resolució o avís de deficiències de l’informe previ a la 
sol·licitud d’expedients d’activitat abans d’un mes: 
95%.  
 

 
Tramitació d'expedients d'activitat a Barcelona 
 
Descripció Permet la presentació i la tramitació de l’expedient 

necessari per desenvolupar una activitat. En funció de les 
característiques de l’activitat, el règim d’intervenció 
municipal sobre l’expedient (procediment de tramitació) 
podrà ser: Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 
projecte tècnic, comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 
projecte tècnic o llicència. 

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habiliti el 
desenvolupament de l’activitat. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança municipal d'activitats i d'intervenció integral 
de l'Administració ambiental 

 Instrucció per a l’aplicació de l'OMAIIAA a partir de 
l’entrada en vigor de la Llei 20/2009.  

 Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Recepció de la sol·licitud i la documentació associada.  
a. Lliurament d’admissions i d'autoliquidacions en 

cas de comunicats.  
b. En cas de revisió, segueix el procediment, en 

un altre cas, aneu directament al pas 9. 
2. Assignació del centre prestador i el tècnic que 

tramitarà l'expedient. 
3. Revisió de la documentació rebuda i de situacions 

urbanístiques o econòmiques (suspensions, 
bonificacions…) 

4. Petició, si escau, d'informes complementaris a altres 
administracions o a altres departaments de 
l'Ajuntament. Informar el sol·licitant d'aquest fet i del 
possible impacte en terminis. 

5. Petició, si escau, d'esmenes o nous documents al 
sol·licitant, i/o d'audiència a les instal·lacions del 
centre prestador del servei. 

6. Confecció de la declaració o resolució. 
7. Signatures de la declaració o resolució.  
8. Lliurament de la declaració o resolució i 

autoliquidacions al sol·licitant. 
9. Comprovació, si escau, del pagament de taxes i 

impostos. 
Objectius de 
gestió del servei  

 Tramitació dels expedients d’activitat dins dels terminis 
establerts per la normativa: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense projecte tècnic 
 
Descripció Segons la tipologia d’activitats per dur a terme, el règim 

d’intervenció municipal sobre l’expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas de comunicats previs a 
l'inici d'activitats sense projecte tècnic, el sol·licitant rep 
l'admissió i l'autoliquidació. L'Ajuntament es reserva el 
dret d'inspeccionar. 
 

Ofereix Document. Admissió del comunicat. Imprès 
d'autoliquidació de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Taxa de sol·licitud del comunicat: 227 € 
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

3,35% del cost de les instal·lacions. 
 

A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Activitat 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 

http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
http://addient.com/eac/pdf/cast/normativas/bar/OMAIIAA.pdf
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2011&02/022011002809.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2011&02/022011002809.pdf&1
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=503653&language=ca_ES&action=fitxa
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=503653&language=ca_ES&action=fitxa
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 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

Informació 
complementària 

Per fer la sol·licitud és necessari concertar cita prèvia 
accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. Per 
evitar desplaçaments innecessaris, podeu fer la consulta i 
baixar els documents accedint al tràmit telemàtic: 
Consulta del permís per iniciar una activitat o una 
instal·lació. 
 
En el cas que l'activitat que es vulgui iniciar estigui 
afectada pel Pla d'usos del districte, cal que se sol·liciti 
prèviament l’informe previ de Pla d’usos.  
 
La presentació del comunicat s'ha de fer una vegada 
l'activitat o la instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o 
de posar-se en funcionament de manera efectiva (obres i 
instal·lacions acabades). 
 
Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o la utilització 
de les instal·lacions es pot iniciar l'endemà de la 
presentació o l'aportació de la documentació completa, 
amb la taxa i l'impost pagats. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Correu postal: ordinari o notificador per a comunicació 
i resposta de deficiències. 

 Presencial: en centres prestadors per a consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Comunicació de deficiències o mancances de la 
comunicació prèvia d’activitat sense projecte tècnic 
abans d’un mes: 90%. 
 

 
Modalitat 2: Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb projecte tècnic 
 
Descripció Segons la tipologia d’activitats per dur a terme, el règim 

d’intervenció municipal sobre l’expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas de comunicats previs a 
l'inici d'activitats amb projecte tècnic, el sol·licitant rep 
l'admissió i l'autoliquidació. L’Ajuntament es reserva el 
dret d'inspeccionar. 
 

Ofereix Document. Admissió del comunicat. Imprès 
d'autoliquidació de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Taxa de sol·licitud del comunicat: 227 €  
 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres: 

3,35% del cost de les instal·lacions. 
 

A la seu bancària presentant l'imprès d'autoliquidació. 
 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html?T128_tema=ACTIV
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&style=ciudadano&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Activitat 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

Per fer la sol·licitud és necessari concertar cita prèvia 
accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona. Per 
evitar desplaçaments innecessaris, podeu fer la consulta i 
baixar els documents accedint al tràmit telemàtic: 
Consulta del permís per iniciar una activitat o una 
instal·lació. 
 
En el cas que l'activitat que es vulgui iniciar estigui 
afectada pel Pla d'usos del districte, cal que se sol·liciti 
prèviament l’informe previ de Pla d’usos.  
 
La presentació del comunicat s'ha de fer una vegada 
l'activitat o la instal·lació estigui en disposició d'iniciar-se o 
de posar-se en funcionament de manera efectiva (obres i 
instal·lacions acabades). 
 
Amb caràcter general, l'exercici de l'activitat o la utilització 
de les instal·lacions es pot iniciar l'endemà de la 
presentació o aportació de la documentació completa, amb 
la taxa i l'impost pagats. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Correu postal: ordinari o notificador per a comunicació 
i resposta de deficiències. 

 Presencial: en centres prestadors per a consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors. Obtenció de la 
documentació en paper. 
 

Objectiu de gestió  Comunicació de deficiències o mancances de la 
comunicació prèvia d’activitat amb informe tècnic 
abans d’un mes: 90%.  
 

 
Modalitat 3: Sol·licituds de llicències d'activitats 
 
Descripció Segons la tipologia d’activitats per dur a terme, el règim 

d’intervenció municipal sobre l’expedient (procediment de 
tramitació) pot variar. En el cas de les llicències, 
l’Ajuntament disposa d’un termini de 6 mesos per revisar i 
resoldre l’expedient. En aquest termini, es demanen els 
informes complementaris i, si escau, es notifiquen les 
deficiències o les audiències necessàries. Si el projecte no 
s’ajusta a la normativa d’aplicació, la llicència es denega. 
 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html?T128_tema=ACTIV
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20020001365&style=ciudadano&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Ofereix Document. Resolució de la llicència 
Cost i forma de 
pagament 

1.555 € 
Pagament a l'oficina bancària. 
 

Centres 
prestadors 

 Departament de Llicències d’Activitat 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  

 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 
MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Correu postal: ordinari o notificador per a comunicació 
i resposta de deficiències. 

 Presencial: en centres prestadors per a consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 
 

Objectiu de gestió  Tramitació de les llicències d’activitats en els terminis 
establerts en la normativa: 90%. 
 

 
Modalitat 4: Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients d'activitat 
 
Descripció Es permet la consulta de l'estat en què es troba una 

llicència d’activitats. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació i dades sobre l'estat en 
què es troba una llicencia d'activitats. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

En el cas del districte de Nou Barris, abans d'anar-hi caldrà 
que concerteu cita trucant al telèfon 010. Als districtes de 
Gràcia i de l'Eixample, només es podrà fer la consulta pels 
canals telemàtic i presencial. 
 
Serà imprescindible facilitar el número d'expedient sobre 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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el qual voleu fer la consulta. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Consulta 
sobre l'estat de tramitació d'expedients d'activitats 

 Telefònic: al centre prestador. 
 Presencial: al centre prestador. 
 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Consulta 
sobre l'estat de tramitació d'expedients d'activitats 

 Telefònic: al centre prestador. 
 Presencial: al centre prestador. 
 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat mitjana anual del sistema telemàtic de 
consulta de l’estat de tramitació d’expedients 
d’activitat: 98%. 
 

 
Orientació i tramitació d’expedients administratius de planejament 
urbanístic 
 

Descripció Atesa la legalitat vigent referida al planejament urbanístic, 
aplicable a la redacció de plans per a la ordenació del 
territori, els ciutadans precisen serveis de l'Ajuntament 
quan han de realitzar plans urbanístics, ja sigui per obtenir 
assessorament o orientació 
 

Utilitat Dotar als agents (particulars, empreses, entitats, ...) 
involucrats en els procediments administratius del 
planejament urbanístic de tots els recursos informatius, 
documentals, operatius i jurídics per al correcte 
desenvolupament de la tasca d’ ordenació del territori en 
acompliment de la legalitat vigent. 
 

Garantia La documentació lliurada al sol·licitant és vinculant durant 
el seu període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del servei 

 Llei de procediment administratiu 
 Llei d’urbanisme 

 
Procediments de 
gestió del servei 

1. A partir de la petició del sol·licitant, i de les dades o 
informació que aporta, es valora la viabilitat de la 
proposta de planejament urbanístic d’acord amb els 
paràmetres urbanístics vigents. 

2. Es manté una comunicació continuada durant la 
elaboració i tramitació dels planejament urbanístic amb 
els interessats. 
 

Objectius de gestió 
del servei  

 Resolució de les comunicacions en els terminis 
establerts a la normativa de planejament: 95% 

 Donar resposta a les consultes sobre planejament 
abans de 21 dies hàbils: 95% 
 

 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000067&mostrar_descLarga=0&channel=101
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000067&mostrar_descLarga=0&channel=101
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000067&mostrar_descLarga=0&channel=101
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000067&mostrar_descLarga=0&channel=101
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/territori_mobilitat/urbanisme/publicacions/text_refos_i_reglament_de_la_llei_durbanisme/ql-94urbanisme2.pdf
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Modalitat 1: ACOMPANYAMENT I TUTELA DURANT LA REDACCIÓ DEL 
PLANEJAMENT 
 
Descripció Acompanyament i tutela per part dels tècnics de 

planejament durant la redacció i tramitació del 
planejament de promoció privada. L’acompanyament es fa 
tant als redactors del pla com als promotors impulsors, i a 
qualsevol persona interessada en l’expedient. 
 

Ofereix Atenció personal. Informació/dades. Acompanyament 
en la redacció i tramitació del planejament de promoció 
privada. Informacions i dades relatives al planejament 
urbanístic 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 
 

 Direcció de Serveis de Planejament 

Informació 
complementària 
 

Cal demanar cita prèvia 

Canals de petició  Telefònic: al número 932.914.546 
 Presencial: a la Direcció de Serveis de Planejament 
  

Canals de gestió  Telefònic: al número 932.914.546 i al telèfon del 
sol·licitant 

 Telemàtic: si hi ha un problema amb la petició, 
l’Ajuntament pot contactar amb el sol·licitant per 
correu electrònic. 

  
Canals de 
recepció 
 

 Presencial: en centre prestador 

Objectiu de gestió  Donar resposta a les consultes sobre planejament 
abans de 21 dies hàbils: 95% 
 

 
Modalitat 2: COMUNICACIÓ DELS ACORDS, LES AL·LEGACIONS I ELS 
INFORMES SECTORIALS DERIVATS DE LA TRAMITACIÓ DEL PLANEJAMENT 
 
Descripció És una comunicació que s’efectua als promotors i a les 

persones afectades durant la tramitació d’un planejament 
urbanístic. Aquesta comunicació també s’efectua als 
òrgans sectorials que puguin estar implicats per el 
planejament en tràmit. 
 

Ofereix Document. Acord de resolució inicial, provisional o 
definitiva, resposta de les al·legacions, tramesa de 
l’expedient sencer als òrgans que han d’emetre informes 
sectorials. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 
 

 Direcció de Serveis de Planejament 
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Canals de petició  Telefònic: al número 932.914.546 
 Presencial: a la Direcció de serveis de planejament 

Canals de 
recepció 

 Notificació: A l'adreça de l’interessat 

Objectiu de gestió  Resolució de les comunicacions en els terminis 
establerts a la normativa de planejament: 95% 
 

 
Informació urbanística 
 
Descripció Posar a disposició de qualsevol persona la informació dels 

instruments de planejament i de gestió urbanístics vigents.  
 
La informació urbanística comprèn els actes relatius al 
coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca 
(nombre de plantes permeses, fondària, separació de 
llindars de parcel·la...), les classes d'ús permès (habitatge, 
residencial, comercial, industrial, sanitari...) i les possibles 
adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones 
verdes, equipaments, parcs forestals...) i, si escau, els 
sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar 
al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes 
aquestes condicions estan definides pel planejament 
urbanístic. 
 

Utilitat Possibilitat de consultar informació urbanística, informar-se 
del contingut i sol·licitar l’obtenció d’informes i certificats 
urbanístics. 
 

Garantia La documentació lliurada al sol·licitant és vinculant durant 
el període de vigència. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Llei de procediment administratiu 
 Llei d’urbanisme 

 
Procediments de 
gestió del servei 

 A partir de la petició del sol·licitant i de les dades que 
aporta, se li transmet la informació urbanística 
disponible en els arxius i els sistemes de l'Ajuntament. 

 El sol·licitant disposa d’un servei en línia d’autoservei 
per conèixer la qualificació urbanística d'una parcel·la, 
els codis d'àmbits i el número d'identificador dels 
elements catalogats. També pot consultar els 
instruments de planejament, les fitxes resum de les 
qualificacions urbanístiques i els convenis, així com les 
fitxes de patrimoni de finques catalogades. 

 Si escau, pot fer arribar consultes urbanístiques 
bàsiques a través d'internet amb caràcter informatiu, 
no normatiu. 

 Si escau, també pot sol·licitar un informe o certificat 
en què constin les condicions d'edificació d'una finca, 
les classes d'ús permès i les possibles afectacions. 

 Finalment, també pot sol·licitar cita per a informació 
presencial. 

 En tots els casos en què calgui atenció presencial, 
s'efectuarà al Departament d’Informació i 
Documentació Urbanística. 
 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/territori_mobilitat/urbanisme/publicacions/text_refos_i_reglament_de_la_llei_durbanisme/ql-94urbanisme2.pdf
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Objectius de 
gestió del servei  

 Disponibilitat del portal d’informació urbanística: 98%. 
 Programació de cites prèvies per informació urbanística 

presencial abans de 21 dies hàbils des de la sol·licitud: 
95%. 

  
 
Modalitat 1: Informació urbanística presencial 
 
Descripció Es presta informació urbanística de manera presencial per 

a aquelles persones que vulguin informació sobre 
planejaments i qualificacions, afectacions urbanístiques o 
que vulguin consultar exemplars de planejament i gestió. 
 

Ofereix Informació/dades. Document. Informació urbanística. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Oficina d'Informació Urbanística - Departament 
d'Informació i Documentació 
 

Informació 
complementària 
 

Cal demanar cita prèvia 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Cita 
prèvia amb l’Ajuntament 
 

Canals de gestió  Telefònic: si hi ha un problema amb la cita, 
l’Ajuntament truca al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Programació de cites prèvies per informació urbanística 
presencial abans de 21 dies hàbils des de la sol·licitud: 
95%. 
 

 
Modalitat 2: Informació urbanística en línia 
 
Descripció Punt d’informació cartogràfic per conèixer la qualificació 

urbanística d'una parcel·la, els codis d'àmbits i el número 
d'identificador dels elements catalogats.  
 
Cercador de planejament, qualificacions i convenis per 
conèixer els instruments de planejament, les fitxes resum 
de les qualificacions urbanístiques i els convenis. 
 
Cercador de patrimoni arquitectònic per conèixer les fitxes 
de patrimoni de finques catalogades. 
 

Ofereix Informació/dades. Document. Informació urbanística. 
Es poden descarregar documents PDF / fitxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Urbanisme (Gerència adjunta) 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/formulari/ptbcitaprevia/T128/init/ca/default.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-informacio-urbanistica-departament-d-informacio-i-documentacio_92294102052.html
http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercadorAc.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/home.do
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Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Telemàtic: Punt d’informació cartogràfic  
 Telemàtic: Cercador de planejament, qualificacions i 

convenis  
 Telemàtic: Cercador de patrimoni arquitectònic 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Punt d’informació cartogràfic  
 Telemàtic: Cercador de planejament, qualificacions i 

convenis  
 Telemàtic: Cercador de patrimoni arquitectònic 

 
Objectiu de gestió  Disponibilitat del Punt d'Informació Cartogràfica: 95%. 

 Disponibilitat del cercador de planejament, 
qualificacions i convenis: 99%. 

 Disponibilitat del cercador de patrimoni arquitectònic: 
99%. 
 

 
Modalitat 3: Consulta telemàtica d’informació urbanística 
 
Descripció Es permet fer una consulta al Departament d'Informació i 

Documentació d'Urbanisme sobre qualificacions 
urbanístiques, afectacions i plans urbanístics de Barcelona. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació urbanística. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Oficina d'Informació Urbanística - Departament 
d'Informació i Documentació 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Servei 
d'informació urbanística: qualificacions, afectacions i 
planejament 
 

Canals de gestió  Telemàtic: si hi ha un problema amb la consulta, 
l’Ajuntament contacta amb el sol·licitant pel mateix 
canal. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: per correu electrònic al sol·licitant. 

Objectiu de gestió  Temps mitjà de resposta de les consultes telemàtiques 
d’informació urbanística inferior a 15 dies: 95%. 
 

 
Modalitat 4: Obtenció d’informes i certificats de qualificació urbanística i 
plànols d'alineació 
 
Descripció Sol·licitud i obtenció d’informes urbanístics i plànols 

d’alineació signats per un tècnic urbanístic i certificats 
urbanístics signats pel secretari general de l'Ajuntament. 
Normalment, es demana amb motiu d'un projecte d'obres 
i, en especial, quan la finca està afectada per vial o altres 
sistemes (zona verda, parc forestal, etcètera). 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercadorAc.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercadorAc.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
http://w123.bcn.cat/APPS/cat_patri/home.do
http://www.bcn.cat/guia/bcnpicc.html
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercadorAc.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
http://w10.bcn.es/APPS/secwebambit/cercadorAc.do?reqCode=inici&set-locale=ca_ES
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001045
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001045
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001045
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Ofereix Document. Informe urbanístic, certificat urbanístic o 
plànol d’alineació. Autoliquidació de la taxa, si escau. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Informe urbanístic: 57,00 €  
 Certificat urbanístic: 105,00 € 
 Plànol d'alineació: 57,00 €  

 
Per internet, mitjançant passarel·la de pagament. En 
persona, mitjançant pagament a entitat bancària. 
 

Centres 
prestadors 

 Oficina d'Informació Urbanística - Departament 
d'Informació i Documentació 
 

Informació 
complementària 

Una vegada pagada la taxa, cal presentar el full de 
sol·licitud i el justificant de pagament a l'Oficina 
d'Informació Urbanística o a qualsevol Oficina d'Atenció 
Ciutadana. Posteriorment, l'Oficina d'Informació 
Urbanística truca per comunicar quan es pot recollir 
l'informe o el certificat. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Portal de Tràmits Informes i certificats de 
qualificació urbanística i plànols d'alineació. 

 Presencial: al registre del centre prestador. 
 Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana dels 

Districtes. 
 

Canals de gestió  Telemàtic: si hi ha un problema amb la petició, 
l’Ajuntament contacta amb el sol·licitant per telèfon o 
per correu electrònic. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: a les Oficines d'Atenció Ciutadana dels 
Districtes. 

 Presencial: al centre prestador. 
 

Objectiu de gestió  Temps mitjà de resposta a les sol·licituds d’informes 
de qualificació urbanística inferior a 17 dies hàbils: 
95%. 

 Temps mitjà de resposta a les sol·licituds de certificats 
de qualificació urbanística inferior a un mes: 95%. 
 

 
Informació i atenció sobre el paisatge urbà 
 
Descripció Atesa la legalitat vigent sobre normatives paisatgístiques, 

la llei de subvencions i normatives sectorials, els ciutadans 
requereixen serveis de l'Institut Municipal del Paisatge 
Urbà quan han de dur a terme tràmits vinculats al paisatge 
urbà, per obtenir informació, assessorament o orientació, o 
bé per qüestions d'autoritzacions, certificacions o altres 
actes administratius. 
 

Utilitat Obtenir el màxim d’informació de tots aquells aspectes que 
poden afectar l’activitat de paisatge i de coneixement del 
patrimoni paisatgístic. 
 
Conèixer els procediments i la documentació necessaris 
per tramitar correctament els expedients de subvencions 
de publicitat. 
 

  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001195&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001195&style=ciudadano&language=ca
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctllista_eq.pl?tema=0000103002007055&tema2=0000103002007013&tit=0010203001001001&v=TRAM
http://www.bcn.cat/cgi-bin/ctllista_eq.pl?tema=0000103002007055&tema2=0000103002007013&tit=0010203001001001&v=TRAM
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Garantia La documentació lliurada és vinculant en allò que 
s’informa.  
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança dels usos del paisatge urbà 
 Normativa reguladora de les subvencions municipals 

(NGRS) de 17/12/2010 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de l'expedient. 
3.- Atenció personal. 
4.- Enviament del lliurable. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resposta efectiva a les sol·licituds d’informació en el 
mateix dia en els casos de demanda presencial: 95%. 

 Resposta efectiva a les sol·licituds d’informació en deu 
dies en els casos de demanda telefònica: 95%. 
 

 
Modalitat 1: Informació sobre les subvencions a la rehabilitació 
 
Descripció Informació sobre les subvencions a la rehabilitació 

d’edificis, locals i comerços, sobre la documentació i la 
tramitació de les subvencions 
 

Ofereix Informació/dades. Document.  
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Canals de petició  Telemàtic: al correu electrònic paisatgeurba@bcn.cat 
 Presencial: al centre prestador. 
 Telefònic: al 932 562 525 

 
Canals de gestió  Telemàtic: al correu electrònic paisatgeurba@bcn.cat i 

al del sol·licitant. 
 Presencial: al centre prestador. 
 Telefònic: al 932 562 525 i al número del sol·licitant. 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 
 Presencial: al centre prestador. 
 Telefònic: al telèfon del sol·licitant. 

 
Objectiu de gestió  Resposta efectiva a les sol·licituds d’informació en el 

mateix dia en els casos de demanda presencial: 95%. 
 Resposta efectiva a les sol·licituds d’informació en deu 

dies en els casos de demanda telefònica: 95%. 
 

 
Modalitat 2: Visites guiades als Pavellons Güell de la Ruta del Modernisme 
 
Descripció Les visites modernistes a les cavallerisses, el picador i el 

jardí de l'antiga Finca Güell ofereixen un tomb pel recinte 
mentre es comenta la història i l'arquitectura de l'obra 
d'Antoni Gaudí. Podrem observar també màquines i estris 
de construcció de l'època, i es destacarà una espectacular 
grua utilitzada en la construcció de la Pedrera. 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-dels-usos-del-paisatge-urb%C3%A0-de-la-ciutat-de-barcelona-opu
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
mailto:paisatgeurba@bcn.cat
mailto:paisatgeurba@bcn.cat
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Ofereix Activitat. Acompanyament personal. Entrada als 
Pavellons Güell 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Entrada general de: 4 €. 
 Entrada gratuïta fins a 6 anys. 
 Entrada reduïda: 2 € (majors 65 anys i menors, de 6 a 

18 anys). Descompte de la Ruta del Modernisme: 50% 
(sobre les dues tarifes). 

 Amb tiquet de Bus Turístic i Bus City Tour: 3 €. 
 Grups de fins a 25 persones: 150 €. 
 Grups escolars: 125 €. 

 
Efectiu. En cas de grups, per transferència bancària. 
 

Centres prestadors  Institut Municipal del Paisatge Urbà 
 

Canals de petició  Presencial: als Pavellons Güell. Av. Pedralbes, 7 
 

En cas de grups: 
 Telefònic: 932 562 504 
 Telemàtic: correu electrònic: cultura-impuqv@bcn.cat 

 
Canals de gestió  Presencial: als Pavellons Güell. Av. Pedralbes, 7 

 
En cas de grups: 
 Telefònic: al número 932 562 504 i al del sol·licitant. 
 Telemàtic: correu electrònic: cultura-impuqv@bcn.cat i 

al del sol·licitant 
 

Canals de recepció  Presencial: als Pavellons Güell. Av. Pedralbes, 7. 
Entrega de l'entrada a l'accés. 
 

Objectiu de gestió  Concertar les visites de grups en 24 hores: 95%. 
  

 
Modalitat 3: Atenció personalitzada sobre l’aplicació de l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà 
 
Descripció Es duen a terme atencions presencials per explicar els 

continguts de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà en 
relació amb les consultes que fan les persones 
interessades. 
 

Ofereix Informació. Dades. Atenció personal. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Canals de petició  Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat 

 Telemàtic: al web municipal IRIS 
 Presencial: al centre prestador. 
 Presencial: a les oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: al número 932 562 507. 

mailto:cultura-impuqv@bcn.cat
mailto:cultura-impuqv@bcn.cat
mailto:usosdelpaisatge@bcn.cat
https://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=WEB_PAISATGE_URBA&detall=4194
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Canals de gestió  Telefònic: al número 932 562 507 i al del sol·licitant. 

 Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Concretar cita presencial abans de 30 dies: 95%. 
 

 
Informes i tràmits sobre el paisatge urbà 
 
Descripció S’emeten informes paisatgístics adreçats als sol·licitants 

d’informe paisatgístic que ho demanin, i es tramiten 
expedients d’ús excepcional del paisatge urbà per a la 
instal·lació de publicitat sobre bastides d’edificis amb obres 
de rehabilitació i, si escau, d’altres elements d’ús 
excepcional del paisatge urbà previstos a l’Ordenança dels 
usos del paisatge urbà. Només es pot tramitar un ús 
publicitari excepcional mitjançant aquest tràmit. 
 

Utilitat  Completar la informació que cal al sol·licitant en relació 
amb l’aplicació de l’Ordenança dels usos del paisatge 
urbà a la seva sol·licitud concreta. 

 Possibilitat d'ingrés per un ús publicitari de la bastida 
mitjançant lones en obres de rehabilitació de la façana. 
 

Garantia L’Institut Municipal del Paisatge Urbà és l’òrgan competent 
per gestionar l’impuls de l’aplicació de l’ordenança dels 
usos del paisatge urbà i és l'única autoritat competent per 
tramitar l’ús excepcional del paisatge urbà. La Comissió 
Mixta de Protecció del Paisatge Urbà és l’òrgan competent 
per emetre informes paisatgístics preceptius per a 
determinades llicències de paisatge urbà.  
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança dels usos del paisatge urbà 
 Estatuts de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la 

Qualitat de Vida 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de l'expedient. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.1.- Enviament del lliurable, en el cas d’informes. 
4.2.- Signatura del lliurable, per a la tramitació 
d’expedients. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Comunicació dels informes previs de la Comissió Mixta 
de Protecció del Paisatge Urbà abans de 45 dies des de 
la recepció de tota la documentació requerida: 90%. 

 Lliurament del conveni d’autorització de l’ús 
excepcional del paisatge urbà abans de 15 dies hàbils 
des del lliurament de la sol·licitud amb la 
documentació requerida: 95%. 
 

 
  

mailto:usosdelpaisatge@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-dels-usos-del-paisatge-urb%C3%A0-de-la-ciutat-de-barcelona-opu
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.b368854318184aa433433343a2ef8a0c/index937f.html?vgnextoid=38fd330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=38fd330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.b368854318184aa433433343a2ef8a0c/index937f.html?vgnextoid=38fd330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=38fd330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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Modalitat 1: Informes paisatgístics de la Comissió Mixta de Protecció del 
Paisatge Urbà 
 
Descripció S’emeten certificats dels acords de la Comissió Mixta de 

Protecció del Paisatge Urbà adreçats a aquells sol·licitants 
d’informe paisatgístic que ho demanin per validar o no la 
proposta de projecte d’instal·lació o consulta paisatgística 
prèvia sol·licitada. 
 

Ofereix Document. Informe certificat. 
Cost i forma de 
pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser positiu, positiu amb 
condicions, negatiu, negatiu amb consideracions o restar 
sobre la taula. La Comissió Mixta es reuneix només un cop 
al mes. 
 

Canals de petició  Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat 
 

Canals de gestió  Telemàtic: al correu electrònic usodelpaisatge@bcn.cat 
i al del sol·licitant. 

 Telefònic: 932 562 507 i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 

Objectiu de gestió  Comunicació dels informes previs de la Comissió Mixta 
de Protecció del Paisatge Urbà abans de 45 dies des de 
la recepció de tota la documentació requerida: 90%. 
 

 
Modalitat 2: Informes paisatgístics previs dels serveis tècnics de Paisatge 
Urbà 
 
Descripció Els serveis tècnics de Paisatge Urbà, a partir d'una 

demanda d’aclariment sobre l’aplicació tècnica de 
l’ordenança del paisatge en un projecte concret 
d’instal·lació identificativa, publicitària, intervenció en 
façana o altres elements constructius visibles des de 
l’espai urbà, emeten informes tècnics previs adreçats a 
aquells sol·licitants d’informe paisatgístic que ho demanin. 
 

Ofereix Document. Informe. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser positiu, positiu amb 
condicions, negatiu o negatiu amb consideracions. 
 

Canals de petició  Telemàtic: al correu electrònic 

mailto:usodelpaisatge@bcn.cat
mailto:usodelpaisatge@bcn.cat
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usosdelpaisatge@bcn.cat 
 Presencial: al centre prestador. 
 Presencial: a les oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de gestió  Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 

Objectiu de gestió  Comunicació dels informes paisatgístics previs dels 
serveis tècnics de Paisatge Urbà abans de 25 dies des 
de la recepció de tota la documentació requerida: 
90%. 
 

 
Modalitat 3: Informes paisatgístics dels usos del paisatge urbà 
 
Descripció S’emeten informes d’usos del paisatge previs adreçats a 

aquells sol·licitants d’informe paisatgístic d’aplicació de la 
normativa dels usos del paisatge urbà que ho demanin. 
 

Ofereix Document. Informe. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser positiu, positiu amb 
condicions, negatiu o negatiu amb consideracions. Els 
informes d’usos es refereixen específicament a l’aplicació 
de l’Ordenança dels usos del paisatge urbà. 
 

Canals de petició  Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat 

 Presencial: al centre prestador. 
 Presencial: a les oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de gestió  Telemàtic: al correu electrònic 
usosdelpaisatge@bcn.cat i al del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant. 

Objectiu de gestió  Comunicació dels informes paisatgístics dels usos del 
paisatge urbà abans de 25 dies des de la recepció de 
tota la documentació requerida: 90%. 
 

 
  

mailto:usosdelpaisatge@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
mailto:usosdelpaisatge@bcn.cat
mailto:usosdelpaisatge@bcn.cat
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Modalitat 4: Tramitació d’expedients d’ús excepcional del paisatge urbà 
per a la instal·lació de publicitat sobre bastides d’edificis amb obres de 
rehabilitació 
 
Descripció A partir de la sol·licitud d’instal·lació de lona publicitària 

sobre bastida d’obres es du a terme la tramitació del 
conveni d’autorització de l’ús excepcional del paisatge urbà 
condicionat a aconseguir el màxim nivell de rehabilitació i 
a la recuperació dels elements originals desapareguts. 
Aquesta autorització comporta una compensació 
paisatgística econòmica. 
 

Ofereix Document. Conveni d’autorització d’ús excepcional del 
paisatge urbà. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Es determina mitjançant una taula d’aplicació segons 
emplaçament i temps d’exposició de la lona 
http://estatic.bcn.cat/PaisatgeUrba/Continguts/Presentacio
ns/Documents/Quantificacio_2012.pdf 
 
Transferència bancària. 
 

Centres 
prestadors 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Canals de petició  Presencial: al centre prestador. 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
 Telefònic: al número 932 562 506. 
 Telemàtic: al correu electrònic impu@bcn.cat, i al 

correu del sol·licitant. 
 Correu postal: a l'adreça del titular de l’immoble, i al 

del sol·licitant. 
 Notificació: a l'adreça del titular de l’immoble, i al del 

sol·licitant. 
 Espai públic: al lloc de les obres de rehabilitació. 

 
Canals de 
recepció 
 

 Presencial: al centre prestador. 

Objectiu de gestió  Lliurament del conveni d’autorització de l’ús 
excepcional del paisatge urbà abans de 15 dies hàbils 
des del lliurament de la sol·licitud amb la 
documentació requerida: 95%.  
 

 
Subvencions del paisatge urbà 
 
Descripció Subvencions que atorga l’Ajuntament en compliment de 

les previsions de promoció de la millora del paisatge urbà 
específicament en la rehabilitació tant en edificis 
d’habitatges com en altres casos, en què la subvenció que 
s’atorga estigui motivada per la millora del paisatge urbà. 
 

Utilitat Ajudar a pagar el cost de la millora paisatgística del seu 
edifici o comerç. 
 

Garantia Les subvencions paisatgístiques es tramiten tal com 
l’Institut del Paisatge Urbà té encomanada la gestió de 
l’aplicació de l’Ordenança dels usos del paisatge i la 

http://estatic.bcn.cat/PaisatgeUrba/Continguts/Presentacions/Documents/Quantificacio_2012.pdf
http://estatic.bcn.cat/PaisatgeUrba/Continguts/Presentacions/Documents/Quantificacio_2012.pdf
mailto:impu@bcn.cat
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promoció de la millora paisatgística en els seus estatuts. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Normativa reguladora de les subvencions municipals 
(NGRS) de 17/12/2010 

 Procediments reguladors del servei 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Drets: ser beneficiaris d’una subvenció. 
 
Deures: complir totes les condicions del procediment 
regulador. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Publicació de la convocatòria de subvencions. 
2. Recepció i valoració de les sol·licituds de subvenció. 
3. Publicació de la resolució provisional. 
4. Tractament i resposta a les al·legacions. 
5. Publicació de les resolució definitiva. 
6. Pagament de les subvencions. 
7. Seguiment dels projectes subvencionats incloent 

valoració de les reformulacions, si escau. 
8. Recepció i revisió de la documentació justificativa de 

les subvencions. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Abonament de l’import de la subvenció abans de 90 
dies des de la data de la comunicació de final d’obra: 
95%. 
 

 
Modalitat 1: Subvencions a la millora paisatgística d’establiments 
comercials 
 
Descripció Tramitació de subvencions per millorar la imatge comercial 

i altres elements, com accessibilitat, retolació en català / 
renovació de la imatge exterior, insonorització de les 
activitats molestes a causa del soroll, millora de les 
condicions higiènic sanitàries dels establiments, reubicació 
i endreçament d’aparells d’aire condicionat, supressió de 
barreres arquitectòniques. 
 

Ofereix Econòmic. Prestació econòmica. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Canals de petició  Presencial: al centre prestador. 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
 Telemàtic: al correu electrònic impu@bcn.cat, i al 

correu del sol·licitant. 
 Correu postal: a l'adreça del titular de l’immoble, i al 

del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Notificació: per correu postal a l'adreça del titular de 
l’immoble, i a la del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Abonament de l’import de la subvenció abans de 90 
dies des de la data de la comunicació de final d’obra: 

https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
https://www.icab.cat/files/242-238423-DOCUMENTO/consellmunicipal.pdf
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.b368854318184aa433433343a2ef8a0c/index6db4.html?vgnextoid=0151330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=0151330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
mailto:impu@bcn.cat


NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 403 
 

95%. 
 

 
Modalitat 2: Subvencions extraordinàries per a la qualitat de la millora 
paisatgística 
 
Descripció Subvencions a les accions per millorar el paisatge que es 

duguin a terme en benefici del paisatge urbà i no es 
puguin incloure dins les actuacions tipificades en els 
programes d'ajuts. 
 

Ofereix Econòmic. Prestació econòmica. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Institut Municipal del Paisatge Urbà 

Informació 
complementària 

Millores en el paisatge: accions que es duguin a terme en 
benefici del paisatge urbà i no es puguin incloure dins les 
actuacions tipificades en els programes anteriors. 
 
Foment de la sostenibilitat en edificis que no siguin 
habitatges: actuacions de foment de la sostenibilitat que 
es realitzin en edificis que no siguin d'habitatges i, per 
tant, no es puguin incloure en el procediment general. 
 

Canals de petició  Presencial: al centre prestador. 
 

Canals de gestió  Presencial: al centre prestador. 
 Telemàtic: al correu electrònic impu@bcn.cat, i al 

correu del sol·licitant. 
 Correu postal: a l'adreça del titular de l’immoble, i al 

del sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Notificació: per correu postal certificat. 

Objectiu de gestió  Abonament de l’import de la subvenció abans de 90 
dies des de la data de la comunicació de final d’obra: 
95%. 
 

 
Guals 
 
Descripció Es tramiten llicències d'ús restringit de la via pública 

(vorera, carrer sense vorera diferenciada), per a l'entrada i 
sortida de vehicles, en edificis o bé en solars o espais en 
obres. 
 
El titular del gual podrà dur a terme totes les gestions 
relacionades amb la llicència de gual (baixa, modificació i 
canvi de titular). 
 
El gual sempre ha d’estar relacionat amb unes obres o una 
activitat o ús (aparcament, local...). 
 

  

mailto:impu@bcn.cat
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Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habiliti per a l’ús 
de guals per a activitat o, provisionalment, per a obres.  
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança de circulació, de vianants i de vehicles 
aprovada per acord del Consell Plenari de 27/11/1998 
(OCVV). 

 Ordenança fiscal 3.10 
 Llei 30/92, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de l'expedient. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Entrega del full de pagament del dipòsit de reposició de 
la vorera. 
5.- Entrega del comprovant del pagament del dipòsit. 
6.- Signatura de la llicència. 
7.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes. 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes o d'autoliquidació de les taxes en cas de 
tràmit en línia. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. 

 D’altra banda, el sol·licitant de la llicència de gual ha 
de dipositar una garantia per restituir la vorera al seu 
estat anterior. L'import de la garantia es determina en 
funció de la superfície afectada i de les tarifes 
establertes per a la reconstrucció de paviments a les 
ordenances fiscals (consultar a la pàgina web del 
tràmit). 
 

En seu bancària presentant l'imprès de liquidació del 
dipòsit i posteriorment la liquidació que acompanya la 
resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
Les llicències de gual per a un edifici/activitat/ús no tenen 
data de caducitat però es renoven anualment, o bé, en el 
cas de guals d’obres, es renovaran en funció de la duració 
de les obres. 
 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-de-circulaci%C3%B3-de-vianants-i-de-vehicles-ocvv
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-de-circulaci%C3%B3-de-vianants-i-de-vehicles-ocvv
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-de-circulaci%C3%B3-de-vianants-i-de-vehicles-ocvv
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=555944
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=555944
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=555944
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000482&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000482&style=ciudadano
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Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Llicència 
de gual: sol·licitud, modificació de característiques, 
canvi de titular i baixa 

 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centre prestador per a conferiments de 
vista i consultes. 

 Correu postal: notificació per correu postal al 
sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centre prestador per a recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació per correu postal al 
sol·licitant de la resolució de concessió i, si escau, 
juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió 
del servei 

 Resolució expressa de la llicència de guals en dos 
mesos: 80%. 
 

 
Punts de venda individuals i quioscos de premsa a l’espai públic 
 
Descripció Es tramiten llicències d'ocupació de punts de venda 

individuals a l’espai públic (parada de castanyes, xurreria, 
gelats, pirotècnia, quiosc de flors, quiosc de caramels, 
fruits secs, així com punts de venda per la diada de Sant 
Jordi: llibres, roses i pa de Sant Jordi), per poder instal·lar 
elements d’ocupació temporals a la via pública, així com el 
traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels quioscos de 
premsa. 
 

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habiliti per a 
l’ocupació de l’espai públic per desenvolupar l’activitat. 
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona 

 Ordenança fiscal 3.10 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de la documentació. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Signatura de la llicència. 
5.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució expressa de la llicència d’ocupació de punts 
de venda individuals a l’espai públic en dos mesos: 
90%. 
 

 
  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000482&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000482&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000482&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
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Modalitat 1: Punts de venda individuals a l’espai públic (castanyes, gelats, 
pirotècnia, quioscos i punts de venda de la diada de Sant Jordi) 
 
Descripció Permet sol·licitar la llicència d'ocupació de punts de venda 

individuals a l’espai públic per a: parada de castanyes, 
xurreria, gelats, pirotècnia, quiosc de flors, quiosc de 
caramels, fruits secs o similars; així com punts de venda 
per la diada de Sant Jordi: llibres, roses i pa de Sant Jordi. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes o d'autoliquidació de les taxes en cas de 
tràmit en línia. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10.  

 L'import de la taxa es determina en funció de la 
superfície afectada i altres tarifes establertes 
(consultar a la pàgina web del tràmit). 
 

En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Tràmits 

per fets vitals. Treballar. 
 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centre prestador per a conferiments de 
vista i consultes. 

 Correu postal: notificació per correu postal al 
sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centre prestador per a recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació per correu postal al 
sol·licitant de la resolució de concessió i, si escau, 
juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència d’ocupació de punts 
de venda individuals a l’espai públic en dos mesos: 
90%. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/citizenTramitsByFetVital/default.html?&fetvitalid=11&Aj=0
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/citizenTramitsByFetVital/default.html?&fetvitalid=11&Aj=0
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/citizenTramitsByFetVital/default.html?&fetvitalid=11&Aj=0
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Modalitat 2: Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels quioscos de 
premsa 
 
Descripció Permet sol·licitar el traspàs de la concessió de l'ús privatiu 

dels quioscos de premsa atorgada l'any 2014 fins al 13 de 
setembre de 2030 en els casos següents i conforme al 
procediment següent: 
 
 Per mort del titular: transmissió automàtica a qui 

acrediti ser-ne l'hereu o legatari. En cas que dues o 
més persones acreditin aquesta condició, les persones 
que hi optin hauran de determinar i comunicar a 
l'Ajuntament en el termini màxim de sis mesos des de 
la data de defunció, quina d'elles succeirà en la 
titularitat de la concessió. Transcorregut aquest 
termini, declararà la vacant de la concessió i es farà 
una nova licitació de la concessió. 
 

 Per incapacitat física del titular de la concessió. En 
aquest cas, el termini per comunicar la cessió de la 
concessió serà de tres mesos i només es farà a favor 
del cònjuge o persones amb nivell d'afectivitat anàleg, 
descendents en línia directa, pares o germans, amb la 
limitació del fet que només una persona podrà ostentar 
la condició de titular de la concessió. 

 
 Per jubilació. En aquest cas, el titular també podrà 

cedir la titularitat de la concessió únicament a favor del 
cònjuge o persona que mantingui anàloga relació 
d'afectivitat, descendents en línia directa o germans, 
amb la limitació del fet que només una persona podrà 
ostentar la condició de titular de la concessió. 

 
Per transmissió voluntària i intervius, per als casos no 
previstos en els punts anteriors, sempre que, abans de la 
transmissió i mitjançant petició conjunta del cedent i 
cessionari, se sol·liciti a l'Ajuntament la voluntat de poder 
transmetre la concessió esmentada i on l'Ajuntament 
autoritzarà o denegarà la transmissió. 
 

Ofereix Document. Contracte de traspàs. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. 
 
Taxes de tramitació gratuïta. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació La concessió d’un quiosc de premsa es podrà transmetre 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
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complementària fins al 13 de setembre de 2030. 
 
El cànon anual s'abonarà des del moment de formalització 
de la concessió (o el seu traspàs), per mensualitats 
naturals dins dels deu primers dies naturals de cada mes i 
mitjançant domiciliació bancària. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per signatura del 
contracte de traspàs.  

 Correu postal: notificació a les persones interessades, 
en la qual se les convoca per signar el contracte de 
traspàs. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa del contracte de traspàs de la 
concessió de l’ús privatiu dels quioscos de premsa en 
un mes: 90%. 
 

 
Reserves d’estacionament a l’espai públic 
 
Descripció Es tramiten llicències d'ocupació de reserva 

d'estacionament dels vehicles de persones amb 
discapacitat o problemes de mobilitat, de reserva de 
càrrega i descàrrega per obres i reserves d’estacionament 
per a activitats (parades a hotels, organismes oficials, 
sortides d’emergència de locals d’espectacles o 
establiments sanitaris). 
 

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habilita per a la 
reserva d’estacionament a l’espai públic.  
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona 

 Ordenança de circulació de vianants i vehicles 
 Ordenança fiscal 3.10. 

 
Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de la documentació. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Signatura de la llicència. 
5.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes, si escau. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució expressa de les llicències de reserva 
d’estacionament dels vehicles de persones amb 
discapacitat o mobilitat reduïda en dos mesos: 90%. 

 Resolució expressa de la llicència de reserva de 
càrrega i descàrrega per obres en un mes: 90%. 

 Resolució expressa de les llicències de reserva 
d’estacionament per a activitats en un mes: 90%. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-de-circulaci%C3%B3-de-vianants-i-de-vehicles-ocvv
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf


NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 409 
 

 
Modalitat 1: Estacionament per a persones amb discapacitat 
 
Descripció Permet sol·licitar la llicència d’ocupació de reserva 

d'estacionament dels vehicles de persones amb 
discapacitat o problemes de mobilitat, i els permet 
disposar d’un espai d'estacionament individual de vehicles 
pròxima al seu domicili (reserva per residència), lloc de 
treball o lloc d'estudi. Aquesta reserva d’espai també es 
pot demanar en el cas de transport col·lectiu de persones 
amb discapacitat. Permet també gestionar-ne la baixa i 
modificació o renovació. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència o justificant de 
registre de la baixa o modificació/renovació. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
Termini de validesa de la llicència: un any. Aquest termini 
es pot prorrogar per a períodes d'igual durada, sol·licitant-
ho mitjançant una declaració responsable abans de l'1 de 
desembre, i si persisteixen les condicions que van motivar 
l'atorgament. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: 

Renovació de la llicència d'ocupació de reserva 
d'estacionament dels vehicles de persones amb 
discapacitat  
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: als centres prestadors per recollir les 
resolucions o entregar justificants de registre de la 
baixa o modificació/renovació.  

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de les llicències de reserva 
d’estacionament dels vehicles de persones amb 
discapacitat o mobilitat reduïda en dos mesos: 90%.  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001126&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001126&style=ciudadano
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20130001126&style=ciudadano
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Modalitat 2: Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 
Descripció Permet sol·licitar la llicència d'ocupació de la via pública 

per disposar d'una reserva de càrrega i descàrrega de 
materials en les obres d'edificació (per a vehicles, 
generadors, casetes o mòduls per l'emmagatzematge 
d'eines o materials, etcètera) que sigui superior a un dia i 
fins que s'acabin les obres. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes o d'autoliquidació de les taxes en cas de 
tràmit en línia. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. L'import de la taxa es determina 
en funció de la superfície afectada i altres tarifes 
establertes (consultar a la pàgina web del tràmit). 
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
En cas de demanar el permís d'accés de camions o 
vehicles a les obres, cal sol·licitar una llicència de guals 
d’obres i especificar que és per aquest motiu. 
 
La llicència es dóna per al període de temps que hagi 
demanat el sol·licitant. Aquest termini es podrà ampliar si 
es demana per escrit al Districte i sempre que les obres 
continuïn en execució. 
 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Llicència 
d'ocupació de reserva de càrrega i descàrrega per 
obres 

 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000293&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000293&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000293&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010000293&style=empresa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència de reserva de 
càrrega i descàrrega per obres en un mes: 90%. 
 

 
Modalitat 3: Reserves d’estacionament per a activitats (organismes 
oficials, sortides d’emergència, establiments sanitaris, hotels) 
 
Descripció Permet sol·licitar la llicència d'ocupació de la via pública 

per disposar d’una reserva d'estacionament per a 
activitats: parades a hotels, organismes oficials, sortides 
d’emergència de locals d’espectacles o establiments 
sanitaris. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. L'import de la taxa es determina 
en funció de la superfície afectada i altres tarifes 
establertes. 
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de les llicències de reserva 
d’estacionament per a activitats en un mes: 90%.  
 

 
 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Ocupació comercial de voreres / espais d’ús públic 
 
Descripció Es tramiten llicències per instal·lar una terrassa lligada a 

un establiment o per poder col·locar mercaderies del local 
comercial a la via pública. 
 

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habilita per a la 
instal·lació d’una terrassa o de mercaderies de locals 
comercials a l’espai públic. 
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança de terrasses de Barcelona, aprovada en 
data 20 de desembre de 2013. I Modificació aprovada 
l'1 d'abril de 2016. 

 Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona 

 Ordenança fiscal 3.10. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de la documentació. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Signatura de la llicència.  
5.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució expressa de la llicència de terrassa de 
restauració en 60 dies hàbils: 90%. 

 Resolució expressa de la llicència per col·locar 
productes comercials a la façana immediata del comerç 
en un mes: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Terrasses de restauració 
 
Descripció Permet sol·licitar una llicència nova per instal·lar una 

terrassa, demanar la modificació d’una terrassa existent o 
comunicar-ne l'adaptació a la normativa vigent. Permet 
també comunicar un canvi de titular, la baixa o la 
renovació de la terrassa. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència, justificant del registre 
de la baixa o canvi de titular o nova cèdula, segons el cas. 
Imprès de liquidació de les taxes o d'autoliquidació de les 
taxes en cas de tràmit en línia. Cèdula de la vigència de la 
terrassa, nombre de taules i cadires, nom del titular. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. 
 Si la terrassa està situada en un espai de titularitat 

privada i d'ús públic, es liquida una taxa d'import fix 
per llicència de 220 €. 

 Si la terrassa està situada en un espai de titularitat 
pública, la taxa per a la utilització privativa del domini 
públic municipal amb llicència de terrassa es determina 
en funció de la superfície afectada i altres tarifes 
establertes (consultar pàgina web del tràmit). 
 

En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 

http://cido.diba.cat/normativa_local/438153/ordenanca-municipal-de-terrasses
http://cido.diba.cat/normativa_local/438153/ordenanca-municipal-de-terrasses
http://cido.diba.cat/normativa_local/438153/ordenanca-municipal-de-terrasses
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001188&mostrar_descLarga=0&channel=6
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001188&mostrar_descLarga=0&channel=6
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Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
Renovació: Per a l’any 2016, la renovació es fa d'ofici en 
tots els casos, sempre que no es tingui deute tributari 
pendent.  
 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. Es 
produeix una excepció en la comunicació de canvi de 
titular, que transcorregut el termini estipulat sense haver-
se notificat la no-procedència de la transmissió, es 
considerarà plenament eficaç. 
 
Dates: La sol·licitud de llicència de terrassa per primera 
vegada, així com la sol·licitud d'ampliació o de reducció 
d'una ja existent que estigui situada en espais de 
distribució prèvia o ordenació singular, s'haurà de demanar 
amb antelació a l'any que es vulgui disposar de la terrassa 
i com a molt tard fins al 15 de setembre. En cas que la 
data coincideixi amb un festiu, s'entén prorrogada fins al 
dia hàbil següent. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgines web del Portal de Tràmits: Llicència 
per instal·lar una terrassa a Barcelona: sol·licitud, 
modificació i adaptació a la normativa o Sol·licitud de 
baixa de la llicència de terrassa 

 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: als centres prestadors per a la recollida de 
resolucions, justificants del registre de la baixa o canvi 
de titular o de la nova cèdula. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió o de la nova cèdula i, si escau, juntament 
amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència de terrassa de 
restauració en 60 dies hàbils: 90%. 
 

 
  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001188&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001188&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20150001188&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001324&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001324&style=empresa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Modalitat 2: Mercaderies a les voreres 
 
Descripció Es permet sol·licitar una llicència d'ocupació de parada de 

comerç per poder col·locar a la via pública elements amb 
els productes comercials a la façana immediata del 
comerç, sempre d’acord amb l’Ordenança sobre l'ús de les 
vies i els espais públics de Barcelona i l’Ordenança dels 
usos i del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. L'import de la taxa es determina 
en funció de la superfície afectada i altres tarifes 
establertes (consultar a la pàgina web del tràmit). 
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 
  

Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resoluió de 
concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència per col·locar 
productes comercials a la façana immediata del comerç 
en un mes: 90%. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20120001077&style=ciudadano
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Esdeveniments privats a l’espai d’ús públic 
 
Descripció Es tramiten llicències per a la realització d’esdeveniments 

a la via pública com:  
 instal·lació d’una fira o un mercat a la via pública. 
 instal·lació d’una atracció de fira a la via pública. 
 realització d’espectacles i activitats esportives, 

culturals i lúdiques amb o sense foc/pirotècnia. 
  

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habilita per a la 
realització d’esdeveniments a l’espai públic. 
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona. 

 Ordenança fiscal 3.10 
 Decret 135/1995, de 24 de març, sobre accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques. 
 Decret 112/2010 (pòlissa d’assegurança). 
 Decret d’Alcaldia, de 23 d’abril de 2014, pel qual 

s’aprova el sistema municipal d’ordenació de 
l’autoprotecció (SOAP). 

 Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de la documentació. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Signatura de la llicència.  
5.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes. 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució expressa de les llicències per a 
esdeveniments privats a l’espai públic en 30 dies 
hàbils: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Fira (puntual, mostra de productes o serveis, mostra de 
comerç al carrer) 
 
Descripció Permet sol·licitar una llicència per instal·lar una fira a la via 

pública. S'entén per fira aquella activitat puntual, mostra 
de productes o serveis, mostra de comerç al carrer que es 
du a terme a la via pública i en els parcs i jardins 
municipals, sempre que no es tracti de fires o mercats 
tradicionals o mercats periòdics, que compleixen les 
condicions exigibles per al seu muntatge i utilització, 
instal·lant estructures no permanents i desmuntables. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. 
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=540841&action=fitxa
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
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Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència per instal·lar una fira 
a la via pública en 30 dies hàbils: 90%. 
 

 
Modalitat 2: Espectacles i activitats esportives, culturals i lúdiques de 
caràcter extraordinari amb o sense foc/pirotècnia 
 
Descripció Permet sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública 

per dur a terme espectacles i activitats esportives, 
culturals i lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10.  
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
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Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
Dates:  
 Per a espectacles públics i activitats recreatives amb 

un aforament inferior a 1.000 persones: la sol·licitud 
s'ha de presentar amb una antelació mínima de 30 
dies respecte de la data de l'activitat. 

 Per a espectacles públics i activitats recreatives amb 
un aforament superior a 1.000 persones: la sol·licitud 
s'ha de presentar amb una antelació mínima de 2 
mesos respecte de la data de l'activitat. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 

de vista i consultes. 
 Correu postal: notificació al sol·licitant. 

 
Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència d’ocupació de la via 
pública per a activitats de caràcter extraordinari en 30 
dies hàbils: 90%. 
 

 
Modalitat 3: Atraccions de fira 
 
Descripció Es permet sol·licitar una llicència per instal·lar una atracció 

de fira a la via pública. S'entén per atracció de fira aquella 
instal·lació o grup d'instal·lacions amb estructures no 
permanents i desmuntables que es duen a terme a la via 
pública i en els parcs i jardins municipals i que compleixen 
les condicions exigibles per al seu muntatge. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10.  
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
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complementària La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
Dates: la sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació 
mínima de 30 dies respecte de la data de l'activitat. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència per instal·lar una 
atracció de fira a la via pública en 30 dies hàbils: 90%. 
 

 
Mercats i fires tradicionals 
 
Descripció Es tramiten llicències per instal·lar fires tradicionals, o 

mercats de marxants o periòdics a la via pública. 
 

Utilitat Obtenir, en cas positiu, el títol jurídic que habilita per a la 
realització d’esdeveniments a l’espai públic. 
 

Garantia El títol rebut és oficial i emès per l'òrgan competent. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais públics de 
Barcelona. 

 Ordenança fiscal 3.10. 
 Decret 135/1995, de 24 de març, sobre accessibilitat i 

supressió de barreres arquitectòniques. 
 Decret 112/2010 (pòlissa d’assegurança). 
 Decret d’Alcaldia, de 23 d’abril de 2014, pel qual 

s’aprova el sistema municipal d’ordenació de 
l’autoprotecció (SOAP). 

 Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el 
catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar 
mesures d’autoprotecció. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- Presentació de la petició. 
2.- Revisió de la documentació. 
3.- Avís al sol·licitant que calen esmenes, si escau. 
4.- Signatura de la llicència.  
5.- Entrega de la llicència, acompanyada de la liquidació de 
taxes. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució expressa de les llicències per instal·lar 
mercats i fires tradicionals a la via pública en 30 dies 
hàbils: 90%. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca/ordenan%C3%A7a-sobre-l%C3%BAs-de-les-vies-i-els-espais-p%C3%BAblics-de-barcelona-ouvp
http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=111610&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=540841&action=fitxa
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://www.eic.cat/sites/default/files/docs-nodes/aprov_definitiva_sistema_ordenacio_autoproteccio_aj_bcn.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=686710&language=ca_ES
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Modalitat 1: Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 
Descripció Permet sol·licitar una llicència d'ocupació de la via pública 

per instal·lar una parada a mercadillos o llocs de venda no 
sedentària. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes o d'autoliquidació de les taxes en cas de 
tràmit en línia. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10. L'import de la taxa es determina 
en funció de la superfície, el temps i el coeficient de carrer 
(consultar a la pàgina web del tràmit). 
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Telemàtic: Pàgina web del Portal de Tràmits: Llicència 
d'ocupació de parada en mercadillo i venda no 
sedentària 

 Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència per parada a 
mercadillos o lloc de venda no sedentària en 30 dies 
hàbils: 90%. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000206&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000206&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000206&style=empresa
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000206&style=empresa
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Modalitat 2: Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 
 
Descripció Permet sol·licitar una llicència per instal·lar una fira 

tradicional a la via pública. S'entén per fira tradicional 
aquell mercat esporàdic relacionat amb el calendari festiu i 
amb motiu de festes i esdeveniments populars i 
tradicionals que l’Ajuntament vol incentivar o al qual vol 
donar suport especialment. 
 

Ofereix Document. Resolució de la llicència. Imprès de liquidació 
de les taxes. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Taxes per ocupació de via pública, d'acord amb 
l'Ordenança fiscal 3.10.  
 
En seu bancària, presentant l'imprès de liquidació que 
acompanya la resolució de la llicència. 
 

Centres 
prestadors 

 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l’Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
 Districte d’Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

El resultat de l’informe pot ser favorable o desfavorable. 
La manca de resolució i de notificació considerarà 
desestimada la sol·licitud per silenci administratiu. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC  
 Presencial: Oficina d'Atenció a les Empreses (edifici 

MediaTIC) 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors per a conferiments 
de vista i consultes. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors per a la recollida de 
resolucions. 

 Correu postal: notificació al sol·licitant de la resolució 
de concessió i, si escau, juntament amb les taxes. 
 

Objectiu de gestió  Resolució expressa de la llicència per instal·lar una fira 
tradicional a la via pública en 30 dies hàbils: 90%. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/sites/default/files/ORDENAN%C3%87A%203.10.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
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Annexos 
 
Centres prestadors 
 
Data d'actualització: 15-12-2016 
 
Departament de Llicències d’Obres 
 
Adreça Avinguda Diagonal, 240, 2a planta, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 932 914 447 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

Atenció al públic De dilluns a divendres. De 9.00 a 13.30 hores 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries 
 
Bus: 7, 60, 92, H2  
 
Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 
 

Descripció Dotar els agents (particulars, empreses, entitats…) 
involucrats en els procediments administratius al voltant 
de les obres de tots els recursos informatius, documentals, 
operatius i jurídics per al correcte acompliment de la 
legalitat vigent. 
 

Modalitats de 
servei 

 Assessorament i consulta sobre projectes privats 
d’obres 

 Informe d'idoneïtat tècnica per a obres 
 Informe urbanístic previ per a obres majors 
 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Certificat d’innecessarietat de la llicència de 

parcel·lació urbanística 
 Certificat d’innecessarietat de la llicència de 

divisió en propietat horitzontal 
 Llicència de parcel·lació urbanística 
 Llicència de divisió en propietat horitzontal 

 
 

Departament de Llicències d’Activitat 
 
Adreça Avinguda Diagonal, 240, 2a planta, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 932 914 447 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

Atenció al públic De dilluns a divendres. De 9.00 a 13.30 hores 

https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
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Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries 
 
Bus: 7, 60, 92, H2  
 
Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 
 

Descripció Dotar els agents (particulars, empreses, entitats…) 
involucrats en els procediments administratius al voltant 
de les obres de tots els recursos informatius, documentals, 
operatius i jurídics per al correcte acompliment de la 
legalitat vigent. 
 

Modalitats de 
servei 

 Instal·lacions de radiocomunicació: Consulta 
prèvia per tramitar comunicats d'activitat 

 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 

 
 

Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic 
 
Adreça Avinguda Diagonal, 240, 2a planta, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 932 914 447 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic 

Atenció al públic De dilluns a divendres. De 9.00 a 13.30 hores 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries 
 
Bus: 7, 60, 92, H2  
 
Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 
 

Descripció Protegir, conservar, investigar, difondre i fomentar el 
patrimoni cultural, amb l’aplicació de la legislació vigent. 
S’estableixen quatre nivells de protecció. La categoria 
superior la formen els elements amb nivell A (bé cultural 
d'interès nacional), decidits per la Generalitat. La categoria 
següent la formen els de nivell B (bé cultural d'interès 
local), decidits per l'Ajuntament i ratificats per la 
Generalitat. El nivell C (bé d'interès urbanístic) és 
competència absoluta de l'Ajuntament. Per acabar, hi ha 
els de nivell D (bé d'interès documental). 
 

https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/urbanisme-i-gestio-del-territori/proteccio-del-patrimoni-arquitectonic
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Modalitats de 
servei 

 Assessorament i consulta protecció patrimonial 
per a obres 

 Informe previ de patrimoni AHA per a obres 
 

 
Oficina d'Informació Urbanística - Departament d'Informació i 
Documentació 
 
Adreça Avinguda Diagonal, 230, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
Correu electrònic 
/ Web 

Oficina d'Informació Urbanística - Departament 
d'Informació i Documentació 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres, de 10.00 a 13.00 hores  
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries 
 
Bus: 7, 60, 92, H2  
 
Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 
 

Descripció Posar a disposició de qualsevol persona la informació dels 
instruments de planejament i de gestió urbanístics vigents. 
La informació urbanística comprèn els actes relatius al 
coneixement de les condicions d'edificabilitat d'una finca 
(nombre de plantes permeses, fondària, separació de 
llindars de parcel·la...), les classes d'ús permès (habitatge, 
residencial, comercial, industrial, sanitari...) i les possibles 
adscripcions als sistemes generals o locals (vials, zones 
verdes, equipaments, parcs forestals...) i, si escau, els 
sistemes d'actuació (expropiació, reparcel·lació) per arribar 
al desenvolupament de l'ordenació projectada. Totes 
aquestes condicions estan definides pel planejament 
urbanístic. 
 

Modalitats de 
servei 

 Informació urbanística presencial  
 Consulta telemàtica d’informació urbanística 
 Obtenció d’informes i certificats de qualificació 

urbanística i plànols d'alineació 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PLANEJAMENT 
 
Adreça Avinguda Diagonal, 240, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon / Fax 932 914 447 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-
som/arees/urbanisme 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00 hores  
 

Com s’hi arriba Metro: L1 Glòries 
 
Bus: 7, 60, 92, H2  

https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-informacio-urbanistica-departament-d-informacio-i-documentacio_92294102052.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-informacio-urbanistica-departament-d-informacio-i-documentacio_92294102052.html
https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+240,+08018+Barcelona/@41.4045292,2.1883665,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a32393605eef:0x8bf41f61db5b543f!8m2!3d41.4045252!4d2.1905552
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-som/arees/urbanisme
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/qui-som/arees/urbanisme
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Tramvia: T4 (Ca l'Aranyó), T5 (Can Jaumandreu, La 
Farinera) 
 

Descripció Dotar als agents (particulars, empreses, entitats, ...) 
involucrats en els procediments administratius del 
planejament urbanístic de tots els recursos informatius, 
documentals, operatius i jurídics per al correcte 
desenvolupament de la tasca d’ ordenació del territori en 
acompliment de la legalitat vigent. 
 

Modalitats de 
servei 

 Acompanyament i tutela durant la redacció i 
tramitació del planejament 

 Comunicació dels acords, les al·legacions i els 
informes sectorials derivats de la tramitació del 
planejament 
 

 
Institut Municipal del Paisatge Urbà 
 
Adreça Avinguda Drassanes, 6-8, planta 20, 08001 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Correu electrònic 
/ Web 

impu@bcn.cat 
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/ 
 

Atenció al públic Dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores  
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Metro: L3 Drassanes 
 
Bus: 59, 91,21, 88, 120, D20, H14, V11, V13 
 

Descripció L'Institut del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida és un 
organisme autònom local que canalitza tots els seus 
recursos a desenvolupar accions destinades a la protecció, 
la millora i la difusió del paisatge urbà de la ciutat de 
Barcelona. Les seves línies d’actuació principals són les 
següents: incentivar les actuacions privades de 
conservació i millora del paisatge urbà protagonitzades per 
ciutadans, associacions i sector privat; orientar les 
actuacions privades sobre el paisatge urbà per 
d'aconseguir que contribueixin a crear un entorn harmònic 
i una millor qualitat de vida, així com realitzar actuacions 
especials de promoció del paisatge urbà de Barcelona 
(rutes i publicacions del paisatge). 
 

Modalitats de 
servei 

 Informació sobre les subvencions a la 
rehabilitació  

 Visites guiades als Pavellons Güell de la Ruta del 
Modernisme 

 Atenció personalitzada sobre l’aplicació de 
l’Ordenança dels usos del paisatge urbà 

 Informes paisatgístics de la Comissió Mixta de 
Protecció del Paisatge Urbà 

 Informes paisatgístics previs dels serveis tècnics 
de Paisatge Urbà  

 Informes paisatgístics d’aplicació de l’Ordenança 
dels usos del paisatge urbà 

https://www.google.es/maps/place/Av.+de+les+Drassanes,+6,+08001+Barcelona/@41.3769973,2.1749866,18z/data=!4m5!3m4!1s0x12a4a2575ad7f0cb:0xd1fdb20f05b5d81c!8m2!3d41.3765404!4d2.1751797
mailto:impu@bcn.cat
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/menuitem.73bc56220852af9433433343a2ef8a0c/index6db4.html?vgnextoid=0151330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=0151330e4ef39210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
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 Tramitació d’expedients d’ús excepcional del 
paisatge urbà per a la instal·lació de publicitat 
sobre bastides d’obra en edificis en rehabilitació 

 Subvencions a la millora paisatgística 
d’establiments comercials 

 Subvencions extraordinàries per a la qualitat de 
la millora paisatgística 
 

 
Districte de Ciutat Vella (01) 
 
Adreça Pl. Bonsuccés, 3, 08001 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 161 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-
vella_93062143550.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 59, 91, V13, 41, 42, 55, H16, V15 
 
Metro: L1 Catalunya, L3 Liceu 
 
FGC: Catalunya 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Bonsucc%C3%A9s,+3,+08001+Barcelona/@41.383897,2.1672107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f4288cf597:0x773fc99f12d16681!8m2!3d41.383893!4d2.1693994
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
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habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de l'Eixample (02) 
 
Adreça Aragó, 311, 08009 Barcelona 

 
Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 262 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 39, 45, 47, V17, H10 
 
Metro: L4 Girona 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Arag%C3%B3,+311,+08009+Barcelona/@41.3952629,2.1664394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ec064d6043:0xf1fe8e3cc0d845a!8m2!3d41.3952589!4d2.1686281
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
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competències. 
 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 

d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-
funciona 
 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
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Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 
Adreça Carrer de la Creu Coberta, 104-106, 08038 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-de-la-marina_93313123837.html 
 
Cal cita prèvia 

Com s’hi arriba Bus: 39, 45, 47, V17, H10 
 
Metro: L4 Girona 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu:  
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Creu+Coberta,+104,+08014+Barcelona/@41.3753831,2.1400722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49883c952caef:0xa1a739c63cb29e00!8m2!3d41.3753791!4d2.1422609
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
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 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de les Corts (04) 
 
Adreça Pl. Comas, 18, 08028 Barcelona 

 
Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 59, 70, 75, V3, H8 
 
Metro: L3 Les Corts 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-
funciona 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Comas,+18,+08028+Barcelona/@41.3856217,2.1275836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498615c9e6707:0x589987373763dd8c!8m2!3d41.3856177!4d2.1297723
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
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Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 
Adreça Pl. Consell de la Vila, 7, 08034 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 511 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-
gervasi_93313124455.html 
 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Consell+de+la+Vila,+7,+08034+Barcelona/@41.3991389,2.1192602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4984120d45389:0x74f82cd01ca3543a!8m2!3d41.3991349!4d2.1214489
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
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Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 68, 75, H4, V3, V7 
 
FGC: Sarrià, Reina Elisenda 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu:  
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/ 
com-funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/%20com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/%20com-funciona
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 Espectacles i activitats esportives, culturals i 
lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de Gràcia (06) 
 
Adreça Pl. Vila de Gràcia, 2, 08012 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 114, V21, H6, 55 
 
Metro: L3/L5 Diagonal 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 

 
Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 

Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu:  
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Vila+de+Gr%C3%A0cia,+2,+08012+Barcelona/@41.3999755,2.1556364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a296379fe939:0x511811f9e37b72a8!8m2!3d41.3999715!4d2.1578251
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona
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 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 
projecte tècnic 

 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 
projecte tècnic 

 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte d'Horta-Guinardó (07) 
 
Adreça Ronda del Guinardó, 49, 08024 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 91 67 87 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-
guinardo_93062144003.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 114, 22, 24, 87, V17 
 
Metro: L4 Alfons X 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

https://www.google.es/maps/place/Ronda+del+Guinard%C3%B3,+49,+08024+Barcelona/@41.413154,2.1643913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2c852170455:0x58c9dac625251b04!8m2!3d41.41315!4d2.16658
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
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Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de Nou Barris (08) 
 
Adreça Pl. Major de Nou Barris, 1, 08042 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 93 291 68 86 
 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+Major+de+Nou+Barris,+08042+Barcelona/@41.436839,2.1692764,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bd3c60c8baf9:0xeb021d9f81a334ac!8m2!3d41.436835!4d2.1714651
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Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/ 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html 
 
Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 47, 76, H4, 122 
 
Metro: L4 Llucmajor 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
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de venda de la diada de Sant Jordi) 
 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 

quioscos de premsa 
 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de Sant Andreu (09) 
 
Adreça Pl. Orfila, 1, 08030 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 900 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/ 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-
andreu_94180094255.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 40, H4 
 
Metro: L1 Sant Andreu 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 

 
Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 

Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+d'Orfila,+1,+08030+Barcelona/@41.4359009,2.1885296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcdc73c69261:0x726384aa9913c881!8m2!3d41.4358969!4d2.1907183
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
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 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 

Districte de Sant Martí (10) 
 
Adreça Pl. Valentí Almirall, 1, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca 

Atenció al públic Vegeu:  
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-
ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html 
 
Cal cita prèvia 
 

  

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Valent%C3%AD+Almirall,+1,+08018+Barcelona/@41.408914,2.1898076,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3250bf71089:0x636dc3f3e8207a47!8m2!3d41.40891!4d2.1919963
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
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Com s’hi arriba Bus: 192, H12 
 
Metro: L1/L2 Clot 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168 
 

Modalitats de 
servei 

 Informe previ per a la instal·lació d'ascensors a 
l'edifici 

 Informe de viabilitat prèvia d’un projecte d’obres 
 Comunicació de primera ocupació d'expedients 

d'obres majors 
 Presentació de comunicats diferits d'obres 
 Presentació de comunicats immediats d'obres 
 Presentació d'actuacions d'obres d'urgència 
 Presentació d'esments d'obres 
 Sol·licituds de llicències d'obres 
 Certificat de legalitat d’una construcció o 

habitatge 
 Informe previ del Pla d’usos 
 Informes previs a la sol·licitud d'expedients 

d'activitat 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats sense 

projecte tècnic 
 Comunicació prèvia a l'inici d'activitats amb 

projecte tècnic 
 Sol·licituds de llicències d'activitats 
 Consulta sobre l’estat tramitació d'expedients 

d'activitat 
 Guals i guals d’obres 
 Punts de venda individuals a l’espai públic 

(castanyes, gelats, pirotècnia, quioscos i punts 
de venda de la diada de Sant Jordi) 

 Traspàs de la concessió de l'ús privatiu dels 
quioscos de premsa 

 Estacionament per a persones amb discapacitat 
 Reserva de càrrega i descàrrega per obres 
 Reserves d’estacionament per a activitats 

(organismes oficials, sortides d’emergència, 
establiments sanitaris, hotels) 

 Terrasses de restauració 
 Mercaderies a les voreres 
 Fira (puntual, mostra de productes o serveis, 

mostra de comerç al carrer) 
 Espectacles i activitats esportives, culturals i 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168
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lúdiques de caràcter extraordinari amb o sense 
foc/pirotècnia 

 Atraccions de fira 
 Mercat de marxants o periòdics (mercadillo) 
 Fira tradicional (Santa Llúcia, Sant Ponç...) 

 
 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 
(GERÈNCIA ADJUNTA) 

 
 
ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE ...  
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 
Gestió de l’arbrat viari i dels espais verds 
Gestió de neteja i de residus 
Gestió del cicle de l’aigua 
Gestió energètica i ambiental de la ciutat 
 
ANNEXOS 
Centres prestadors 
 

La Carta de Serveis de Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència adjunta) 
està adreçada als ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions 
interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de 
la seva activitat relativa a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

La Carta de Serveis ajuda la ciutadania a conèixer els serveis que ofereix i du a 
terme Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència adjunta) alhora que apropa 
l'Administració pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i quines 

obligacions tenen. 
 Integra la veu de la ciutadania a l'organització. Un dels punts fonamentals 

de la Carta és que estableix canals de comunicació i de participació de la 
ciutadania, i de recollida i resposta a les queixes i els suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
Missió  
 

Garantir un espai públic net, segur i de qualitat incidint-hi mitjançant tots els 
serveis municipals de manteniment que es duen a terme a l’espai públic. 

 
 S’encarrega de mantenir el bon estat de l’arbrat viari i també dels espais 

verds. 
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 És la competent en la neteja dels carrers i de les places de la ciutat, i també 
en la recollida de totes les escombraries generades dins de la ciutat. 

 Manté el clavegueram, les fonts de la ciutat, els recursos hídrics alternatius 
i recull els residus flotants de les aigües del litoral. 

 S’encarrega de vetllar per la generació d’energia local i de l’eficiència 
energètica, així com de mantenir l’enllumenat de la ciutat i d’informar de la 
qualitat de l’aire. 

 
Dades de contacte  
 
Adreça Torrent de l’Olla, 218-220, 08012 Barcelona 

Mapa 
 
Cal cita prèvia 
 

Atenció al públic a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

Com s’hi arriba Metro: L3 Plaça Lesseps 
 
Bus: V17, 22, 24, 27 i 116 
 

 
Compromisos de qualitat 

 
 Reparar les àrees de jocs infantils amb desperfectes. 
 Reparar les àrees d’esbarjo per a gossos amb desperfectes. 
 Netejar carrers i places de la ciutat. 
 Recollir les escombraries. 
 Reparar les fonts amb avaries. 
 Reparar els punts de llum amb avaries. 
 Informar de la qualitat de l’aire de la ciutat. 

 
Indicadors i objectius generals:  
 

La gestió dels serveis es basa en el seguiment d'indicadors d'activitat 
(recomptes d'accessos i d'elements infraestructurals, mesures volumètriques o 
superficials d'elements urbans, disponibilitat de sistemes i actuacions en via 
pública) i d'objectius d'eficàcia, com ara la disponibilitat temporal dels recursos 
urbans i els mitjans d'informació als ciutadans, els percentatges d'actuació sobre 
elements i l’acompliment dels programes de manteniment. 

 
Canals de participació, queixes, reclamacions i suggeriments 
 
Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

9. Presentació de la petició i obtenció d'un número de 
seguiment 

10. Recepció de la petició a l'òrgan responsable de 
resoldre-la. 

11. Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable. 
12. Resposta en el cas que s'hagi demanat. 

 
 Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormulario
BtoB.do?i=c&ambit=tescolta 

 Presencial: a les oficines OAC 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Torrent+de+l'Olla,+218,+08012+Barcelona/@41.406309,2.1504132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2a481a6b30b:0x40f9cd128cc0ca48!8m2!3d41.406309!4d2.1526019
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
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http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 / 900 226 226 
 

Temps de 
resposta 

Màxim 30 dies (Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2009, 
que regula el sistema informàtic per a la gestió de 
comunicacions dels ciutadans d'incidències, queixes i 
suggeriments). 

 
 
Serveis  
 
El Serveis de Medi Ambient i Serveis Urbans se centren en la informació útil, 

determinats usos i el manteniment (reparació, recollida, neteja) de tot allò que 
afecta l'espai públic quant a elements urbans i ambientals: 

 
 Gestió de l’arbrat viari i dels espais verds. 
 Gestió de neteja i de residus. 
 Gestió del cicle de l’aigua. 
 Gestió energètica i ambiental de la ciutat. 

 
Gestió de l’arbrat viari i dels espais verds 
 
Descripció Conservació de l’arbrat viari i dels espais verds de la ciutat 

 
Utilitat Gaudir d’un arbrat viari i d’uns espais verds de qualitat. 

Millorar la sostenibilitat ambiental de la ciutat. 
 

Garantia Les recollides en la Gestió de l’arbrat viari de Barcelona 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
 

Procediments de 
gestió del servei 

13. Planificació anual dels serveis. 
14. Execució segons calendari. 
15. Inspecció de la qualitat del servei prestat. 
16. Si escau, aplicació de les accions correctores. 

 
Objectius de 
gestió del servei  

 Nivell d’execució de la planificació de poda anual: 
90%. 

 Inspecció tres cops a la setmana de les àrees de joc 
infantil: 90%. 

 Neteja diària de les àrees de gossos: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Manteniment i neteja de zones verdes municipals 
 
Descripció La conservació dels parcs i jardins de Barcelona implica la 

planificació i la realització de diverses tasques de 
manteniment i neteja de les zones verdes durant l’any, 
que s'adeqüen al cicle vegetatiu de les diferents espècies. 
La planificació prèvia es du a terme tenint en compte els 
aspectes estètics i estructurals de la vegetació i 
l'optimització dels recursos humans, tècnics i materials 
necessaris per acomplir-la. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Plagestioarbratviaribcn_cat.pdf
https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/02-05-2011ordgralmamburb_bcn_editora_127_348_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
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Ofereix Qualitat ambiental. Zones verdes saludables i netes 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Neteja diària de les zones verdes municipals: 90%. 
 

 
Modalitat 2: Manteniment de l’arbrat viari 
 
Descripció El manteniment de l’arbrat viari comprèn, entre altres, les 

actuacions següents: la plantació i la reposició d’arbres, la 
poda, el reg i els tractaments de plagues i malalties.  
 
Cada any es reposen arbres i se'n planten de nous, 
procurant la introducció d’espècies que s'adaptin a les 
condicions del medi urbà. També anualment, es poden 
arbres per garantir-ne una bona conservació, controlar-ne 
el creixement, minimitzar les molèsties i millorar la 
seguretat. 
 
Tots els arbres es reguen periòdicament, i per prevenir-hi 
o curar-hi plagues i malalties específiques es duen a terme 
tasques de tractament, atenent la salut de les persones. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Arbrat viari saludable 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Nivell d’execució de la planificació de poda anual: 
90%. 
 

 
Modalitat 3: Manteniment de les àrees de joc infantil 
 
Descripció El manteniment de les àrees de joc infantil comprèn 

diferents actuacions. Les principals són: la reparació de 
desperfectes, la neteja general de l’àrea, la neteja de 
pintades, la pintura i l’airejat i la desinfecció de sorrals. Per 
poder garantir la qualitat de les àrees es du a terme una 
inspecció preventiva que permet detectar les anomalies i 
els desperfectes que s'hagin pogut produir. 
 

Ofereix Instal·lacions. Qualitat ambiental. Instal·lacions per 
poder jugar a l'espai públic. 
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Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic  

Objectiu de gestió  Inspecció tres cops a la setmana de les àrees de joc 
infantil: 90%. 

 
Modalitat 4: Manteniment i neteja de les àrees d’esbarjo per a gossos 
 
Descripció El manteniment dels espais destinats als gossos comprèn 

diferents actuacions. Les principals són: la neteja de l’àrea, 
el buidatge de papereres, la reparació de sots, 
l'escombrada i l'eliminació de qualsevol tipus de residu, el 
reg, la desinfecció, treballs de jardineria i el manteniment 
del mobiliari urbà vinculat a l’àrea. 
 

Ofereix Instal·lacions per millorar la convivència entre les persones 
i els gossos. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Neteja diària de les àrees de gossos: 90%. 
 

 
Modalitat 5: Cessió d’horts urbans 
 
Descripció L’Ajuntament posa a disposició de persones, col·lectius i 

entitats sense ànim de lucre horts urbans de 25 a 40 m2 
on es conreen hortalisses i verdures, i també plantes 
aromàtiques i de flor de temporada. Els horts s'adquireixen 
per sorteig entre les sol·licituds presentades i els terrenys 
se cedeixen durant cinc anys amb un període de prova 
inicial de sis mesos. 
 

Ofereix Document. Instal·lacions. Contracte de cessió. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 

Les direccions de Serveis a les Persones i Serveis al 
Territori dels districtes: 
 Districte de Ciutat Vella (01) 
 Districte de l'Eixample (02) 
 Districte de Sants-Montjuïc (03) 
 Districte de les Corts (04) 
 Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 Districte de Gràcia (06) 
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 Districte d'Horta-Guinardó (07) 
 Districte de Nou Barris (08) 
 Districte de Sant Andreu (09) 
 Districte de Sant Martí (10) 

 
Informació 
complementària 

Caldrà presentar la sol·licitud dins del termini que marca la 
respectiva convocatòria. 
 

Canals de petició  Presencial: a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de gestió  Presencial: en centres prestadors. En cas que hi hagi 
incidències, es gestionen abans de la cessió de la 
parcel·la atenent les necessitats plantejades. 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: en centres prestadors. El contracte es rep 
en un acte formal públic de signatura al Districte 
corresponent. 
 

Objectiu de gestió  Oferir horts urbans a tots els districtes de la ciutat. 
 

Gestió de neteja i de residus 
 
Descripció El servei de neteja i recollida de residus té com a objectiu 

mantenir l’estat de netedat de l’espai públic prioritzant el 
manteniment continu i el respecte al medi ambient.  
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona 

Drets i deures 
dels usuaris 

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
 

Procediments de 
gestió del servei 

9. Planificació anual dels serveis. 
10. Execució segons rutes i calendari. 
11. Inspecció de la qualitat del servei prestat. 
12. Si escau, aplicació de les accions correctores. 

 
Objectius de 
gestió del servei  

 Execució dels itineraris diaris de neteja d’acord amb la 
planificació establerta: 95%. 

 Recollida diària dels contenidors de rebuig: 95%.  
 Recollida el mateix dia dels mobles i estris domèstics 

que surten al carrer el dia establert: 95%. 
 

 
Modalitat 1: Neteja de les vies i els espais públics 
 

Descripció La neteja de les vies i els espais públics s'adequa a cada 
realitat diferent, determinada per factors com el trànsit de 
vehicles o la freqüència d'usos o pas de persones, 
l'activitat comercial, o si es tracta de zones d'oci o 
d'esbarjo, entre altres. Les principals tasques que es duen 
a terme són: L’escombrada manual, l’escombrada 
mecànica, l’escombrada mixta (combinació de les 
anteriors) i la neteja amb aigua. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/02-05-2011ordgralmamburb_bcn_editora_127_348_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
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Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Execució dels itineraris diaris de neteja d’acord amb la 
planificació establerta: 95%. 
 

 
Modalitat 2: Recollida de residus domiciliaris (escombraries) 
 
Descripció La ciutat de Barcelona disposa d’un ampli servei municipal 

per a la recollida diària de la brossa domiciliària per 
facilitar als ciutadans la recollida dels residus i garantir la 
netedat i la salubritat de l’espai públic. Aquest servei es du 
a terme a través de contenidors de rebuig i de recollida 
selectiva al carrer, servei de recollida porta a porta de 
bosses i bústies de recollida pneumàtica. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Recollida d’escombraries. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Recollida diària dels contenidors de rebuig: 95%.  
 Ciutadans que disposen de contenidors de recollida 

selectiva a menys de 100 metres del seu domicili: 
95%. 

  
 

Modalitat 3: Recollida gratuïta de mobles i estris domèstics al carrer 
 
Descripció El servei de recollida de mobles i estris domèstics al carrer 

ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per 
facilitar la recollida correcta de residus domèstics 
voluminosos, tots i cadascun dels carrers de Barcelona 
disposen d’un dia específic per a la recollida de mobles i 
trastos vells de manera gratuïta per als ciutadans 
particulars. Aquest servei de recollida de mobles i trastos 
s'estén a la mateixa llar de les persones amb dificultats de 
mobilitat que no tinguin ningú que els pugui baixar els 
mobles. Cal acreditar-ho en el moment de la recollida. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  
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Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Recollida el mateix dia dels mobles i estris domèstics 
que surten al carrer el dia establert: 95%. 
 

 
Modalitat 4: Recollida de pagament de mobles i estris domèstics a domicili 
 
Descripció El servei de pagament de recollida de mobles, estris 

domèstics i electrodomèstics (incloses neveres i aparells 
d'aire condicionat) a domicili té un preu públic que cal 
pagar, que varia segons la quantitat o el volum de mobles 
o estris per recollir i segons si es fa des del vestíbul de 
l'immoble o des de l'habitatge. 
 

Ofereix Acompanyament personal. Document. Recollida al 
mateix domicili. S’entrega justificant. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Tarifes mínimes (IVA no inclòs). S'aplica l'IVA amb el tipus 
impositiu reduït:  
 
 Recollida des del vestíbul de l'immoble: una unitat 

(moble o estri) de fins a 1 m3: 40,51 € 
 Recollida des de qualsevol habitatge de l'immoble: una 

unitat (moble o estri) de fins a 1 m3: 52,67 € 
 

En efectiu en el moment de la recollida 
 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 
 

Informació 
complementària 

La recollida s'intenta fer en un termini màxim de 24 hores, 
depenent de l'hora en què el sol·licitant faci la petició, 
excepte els caps de setmana i els festius, en què no hi ha 
servei. 
 

Canals de petició  Telefònic: 010 - 900 226 226 
 Telemàtic: Portal de tràmits: Recollida de pagament de 

mobles i estris domèstics a domicili  
 Presencial: a les oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de gestió  Telemàtic: 
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormulario
BtoB.do?i=c&ambit=tescolta 

 Presencial: a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 / 900 226 226. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: Domicili del sol·licitant 

  

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000438&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980000438&style=ciudadano&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Objectiu de gestió  Recollida de mobles i estris domèstics a domicili en un 
termini inferior a 7 dies des de la sol·licitud: 95%.  

  
 

Modalitat 5: Recollida i manteniment de papereres 
 
Descripció La recollida d’escombraries de l’interior de les papereres té 

una freqüència que depèn del ritme d'ompliment: a les 
zones més cèntriques de la ciutat es pot arribar a buidar 
una mateixa paperera fins a dotze vegades al dia.  
 
A part del buidatge, les papereres són objecte d'un 
manteniment preventiu (repintada, repàs, etcètera) i d'un 
manteniment correctiu (reparacions per trencament o 
avaria, per exemple). A més, de manera progressiva se 
substitueixen les papereres més velles per altres de noves. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 €  

Centres prestador  Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: a l'espai públic 

Objectiu de gestió  Buidatge de les papereres cinc cops per setmana: 
95%. 
 

 
Modalitat 6: Recollida d'animals morts a la via pública o a domicili 
 
Descripció Servei de recollida immediata d'animals morts (com ara 

gossos, gats, coloms...) que estiguin a la via pública o a un 
domicili. 
 

Ofereix Espai públic net i de qualitat 
 
S’entrega justificant. 
 

Cost i forma de 
pagament 

 Recollida a la via pública: Gratuït. 
 Recollida a domicili a petició de particulars: 

-  Animals domèstics de fins a 30 quilos de pes:  
Per servei i animal, presentat amb bossa 
homologada: 28,51 €  

- Animals domèstics de més de 30 quilos i fins a 80 
quilos:  
Per servei i animal presentat amb bossa 
homologada: 28,51 € 

- Animals de més de 80 quilos, per servei i animal: 
163,67 € 
 

 Clíniques veterinàries i laboratoris: 
- Desplaçament de l'equip: 57,02 €  
- Recollida: 

Animal de 0 a 10 kg 28,51 € 
Animal de 10 a 30 kg 28,51 € 
Animal de 30 a 80 kg 28,51 € 
Grup de 5 animals: gats i conills, 28,51 euros 
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Grup de 40 animals: rates, 28,51 euros 
Grup de 200 animals: ratolins, 28,51 euros 
Contenidor d'1 m3, 28,51 euros 

- Tractament 1,12 euros/quilo 
 
En efectiu en el moment de la recollida 
 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Informació 
complementària 
 

Es concerta el dia i l'hora de la recollida amb el sol·licitant. 

Canals de petició  Telefònic: per generar una petició de servei es disposa 
de telèfon del civisme 900 226 226. 

 
Canals de gestió  Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormulario
BtoB.do?i=c&ambit=tescolta 

 Presencial: a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 / 900 226 226 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: Domicili/activitat del sol·licitant. Via 
pública. 

Objectiu de gestió  Recollides concertades realitzades en el dia establert: 
95%.  
 

 
Modalitat 7: Recollida de residus, estris i materials diversos als punts 
verds 
 
Descripció A la xarxa de punts verds (de zona, mòbils i de barri) es 

recullen residus diversos que no es poden llençar als 
contenidors d’escombraries i que per les seves 
característiques poden ser reciclables o contaminants. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. 
 

Cost i forma de 
pagament 

Gratuït: Ciutadans que vagin amb vehicles tipus turisme i 
portin un pes inferior a 500 kg de residus no especials o 
fins a 5 kg o 5 litres de residus especials. 
 
Pagament: És de pagament per als petits industrials en 
funció del contingut (material que transporta) del vehicle i 
del pes, que ha de ser sempre inferior a 3.500 quilos. Pel 
que fa als residus especials, es poden portar fins a un 
màxim de 20 quilos amb tarifes de preus específiques. No 
s'accepten pesos superiors.  
 
En efectiu / targeta / compte bancari (petits industrials) 
 

Centres 
prestadors 
 

 Xarxa de punts verds de la ciutat 

Informació 
complementària 

L'Àrea de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de 
Barcelona aplica una bonificació a la taxa metropolitana de 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/XarxaPuntsVerds.pdf
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tractament de residus (TMTR), que es cobra en el rebut de 
l'aigua a les persones que visiten els punts verds. Per 
gaudir de la bonificació cal demanar una targeta magnètica 
al punt verd. 
 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: Xarxa de punts verds. 

Objectiu de gestió  Compliment de l'horari establert dels punts verds: 
99%. 
  

 
Gestió del cicle de l’aigua 
 
Descripció: L’Ajuntament gestiona de manera global tot el cicle de 

l'aigua d'una manera responsable: la xarxa de 
clavegueram, les fonts d'aigua de boca, les fonts 
ornamentals, la xarxa de recursos hídrics alternatius, la 
gestió del litoral i altres àmbits del cicle de l’aigua. 
 

Utilitat: Procurar una gestió eficient i sostenible del cicle de l’aigua. 
 

Garantia: Visió transversal del cicle de l’aigua de la ciutat. 
L'especialitat i l'experiència municipal en tractaments del 
cicle de l'aigua. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 
 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona 

Drets i deures 
dels usuaris 

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Planificació de les actuacions necessàries dels serveis.  
2. Execució segons calendari. 
3. Inspecció de la qualitat de les actuacions realitzades. 
4. Si escau, aplicació de les accions correctores. 
 

Informació 
complementària 

BCNROC és el repositori institucional d’Accés Obert de 
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el qual l’Ajuntament 
permet l’accés lliure i gratuït als seus documents digitals 
de difusió pública. 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?typ
e=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigu
a%2C+S.A.&value_lang=en_ES) 
 
Web de l'Ajuntament 
http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges  
La temporada de banys està definida al Decret d'Alcaldia 
de 4 de desembre de 2014, que comprèn els caps de 
setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el 
dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua 
Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de 
juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós 
inclosos. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució de les peticions de lliurament d'informació 
del cicle de l'aigua en un termini màxim de 30 dies: 
95%. 

 Disponibilitat del servei d’informació d’increment de 

https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/02-05-2011ordgralmamburb_bcn_editora_127_348_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
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cabals a la xarxa de clavegueram: 99%. 
 Disponibilitat del servei d’informació d’increments de 

cabals al Parc Fluvial del Besòs: 99%. 
 Disponibilitat del servei d’informació a la ciutadania 

sobre l’estat de les platges: 95%. 
 Execució de la planificació anual de manteniment i 

neteja del clavegueram: 80%. 
 Execució de la planificació anual de manteniment i 

neteja de les fonts: 80%. 
 Assoliment de la planificació anual de consum d’aigua 

freàtica: 90%. 
 Disponibilitat del servei de recollida de residus flotants 

a les platges en temporada alta i condicions de 
navegabilitat adequades: 90%. 
 

 
Modalitat 1: Informació del cicle de l’aigua 
 
Descripció Aquest servei d’informació a la ciutadania té com a 

objectiu satisfer les demandes d’informació sobre 
temàtiques tècniques, informació cartogràfica i documents 
de difusió pública relatius a les competències del cicle de 
l’aigua de la ciutat de Barcelona. 
 

Ofereix Informació/dades. Identificació (codis d'usuari) i 
permisos (contrasenyes) d'accés als webs. Informació i 
coneixements tècnics sobre el cicle de l'aigua 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència adjunta) 

Canals de petició  Telemàtic: www.bcasa.cat 
 Telemàtic:BCNROC 

(https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse
?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80
%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES). 

 Telemàtic: correu electrònic a l’adreça 
info.bcasa@bcn.cat 

 Telefònic: 932 896 800 
 

Canals de gestió  Telemàtic: correu electrònic a l’adreça 
info.bcasa@bcn.cat 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telemàtic: correu electrònic a l'adreça del sol·licitant 

Objectiu de gestió  Resolució de les peticions de lliurament d'informació 
del cicle de l'aigua en un termini màxim de 30 dies: 
95%. 
 

 
Modalitat 2: Informació d’increment de cabals a la xarxa 
 
Descripció Les empreses que per la seva activitat necessiten accedir a 

la xarxa de clavegueram disposen, amb sol·licitud prèvia, 
de la informació sobre el possible increment de cabals a la 
xarxa, a causa de la meteorologia o les actuacions en 
aquesta xarxa. 

http://www.bcasa.cat/
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/browse?type=author&value=Barcelona+Cicle+de+l%E2%80%99Aigua%2C+S.A.&value_lang=en_ES
mailto:info.bcasa@bcn.cat
mailto:info.bcasa@bcn.cat
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Ofereix Informació/dades. Per garantir la seguretat de les 

persones que accedeixen a l’interior de la claveguera. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Oficina de Claveguerons 

Canals de petició  Presencial: Horari laboral presencial a l’Oficina de 
Claveguerons del carrer de Nil Fabra, 20, baixos, i el 
cap de setmana a la Central d’Operacions de Torrent 
de l’Olla, 218-220. 
 

Canals de gestió  Telefònic: 932 896 800 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telefònic: al telèfon del sol·licitant 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del servei d’informació d’increment de 
cabals a la xarxa de clavegueram: 99%. 
 

 
Modalitat 3: Informació a la ciutadania de l’increment de cabals al Parc 
Fluvial del Besòs 
 
Descripció El sistema d’alerta hidrològic del riu Besòs és un sistema 

bàsic de seguretat que s’activa, des del centre de control, 
en cas de previsió de crescuda de cabal al riu segons el 
que estableix el Pla d’emergència específic del Parc Fluvial 
del Besòs; és a dir, quan l’aigua pugui arribar a zones 
normalment destinades als usuaris del parc, en un període 
comprès entre 2 i 12 hores. 
 

Ofereix Informació/dades. Garantir la seguretat ciutadana al 
parc situat a la llera del riu a través d’un sistema d’alerta. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: Avís a la ciutadania a través de panells 
electrònics, avisadors optoacústics, megafonia. 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del servei d’informació d’increments de 
cabals al Parc Fluvial del Besòs: 99%. 
 

 
Modalitat 4: Informació a la ciutadania sobre l’estat de les platges 
 
Descripció Informar, en temps real, la ciutadania de l’estat de les 

platges, en relació amb la recomanació del bany i d’altres 
informacions com ara la qualitat de l’aigua, l'estat de la 
mar i les meduses. 
 

Ofereix Informació/dades. 
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Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència adjunta) 

Informació 
complementària 

La temporada de banys està definida al Decret d'Alcaldia 
de 4 de desembre de 2014, que comprèn els caps de 
setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el 
dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua 
Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de 
juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós 
inclosos. 
 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Informació a la ciutadania de l’estat de la 
platja a través de la pàgina web 
http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-
platges, i aplicacions per a telèfon intel·ligent 

 Presencial: panells electrònics 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del servei de recollida de residus flotants 
a les platges en temporada alta i condicions de 
navegabilitat adequades: 90%. 
 

 
Modalitat 5: Manteniment i neteja de la xarxa de clavegueram 
 
Descripció La neteja del clavegueram municipal es planifica per 

aconseguir que tant les aigües residuals com les pluvials 
circulin i s'evacuïn adequadament, i també per minimitzar, 
en la mesura que es pugui, les olors molestes. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Xarxa de clavegueram neta, 
operativa i de qualitat. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: espai públic i xarxa de clavegueram 

Objectiu de gestió  Execució de la planificació anual de manteniment i 
neteja del clavegueram: 80%. 
 

 
Modalitat 6: Manteniment i neteja de les fonts d'aigua de boca i de les 
ornamentals 
 
Descripció Neteja de les fonts d'aigua de boca municipals que 

ofereixen aigua als vianants i neteja superficial de les fonts 
ornamentals municipals de la ciutat que formen part de les 
solucions urbanístiques que aporten bellesa, riquesa, 
increment de la biodiversitat, en el cas de les fonts 
ornamentals naturalitzades, i vitalitat a l'entorn. 
 

http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
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Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Informació 
complementària 

 Nombre de fonts de beure 2015: 1.666 
 Nombre de fonts ornamentals 2015: 310 

Canals de 
recepció 

 Presencial: Espai públic 

Objectiu de gestió  Execució de la planificació anual de manteniment i 
neteja de les fonts: 80%. 

  
 

Modalitat 7: Manteniment de la xarxa de recursos hídrics alternatius 
 
Descripció Manteniment de la xarxa municipal de recursos hídrics 

alternatius, integrada per les instal·lacions d’aprofitament 
de les aigües subterrànies i altres recursos alternatius a 
l’aigua potable per als usos de reg d’espais verds, neteja 
urbana, subministrament de fonts ornamentals, neteja de 
clavegueram i altres usos. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic:http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades
/anuari/pdf/cap14.pdf 

  
Objectiu de gestió  Assoliment de la planificació anual de consum d’aigua 

freàtica: 90%. 
 

 
Modalitat 8: Recollida de residus flotants de les aigües del litoral 
 
Descripció A les platges de Barcelona, des del Cicle de l’Aigua es duen 

a terme tasques de recollida de residus flotants de les 
aigües. 
 

Ofereix Qualitat ambiental. Espai públic net i de qualitat. Aigües 
de litoral de Barcelona. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Informació 
complementària 

La classificació de les embarcacions (classe S, grup III) 
limita la seva navegació a les següents condicions 
meteorològiques: 
 Les Ones: navegació exclusivament diürna, vents 

inferiors a 15 nusos i una alçada d’ona màxima d'1 

http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap14.pdf
http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/pdf/cap14.pdf
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metre. 
 El Pelican: navegació exclusivament diürna, vents 

inferiors a 20 nusos i una alçada d’ona d'1,5 metres. 
 

La temporada de banys està definida al Decret d'Alcaldia 
de 4 de desembre de 2014, que comprèn els caps de 
setmana d'abril a octubre, el període comprès entre el 
dissabte anterior al Divendres Sant i el dilluns de Pasqua 
Florida, ambdós inclosos, i el període comprès entre l'1 de 
juny i el darrer diumenge del mes de setembre, ambdós 
inclosos. 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-
la/banys-i-platges 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del servei de recollida de residus flotants 
a les platges en temporada alta i condicions de 
navegabilitat adequades: 90%. 
 

 
Gestió energètica i ambiental de la ciutat 
 
Descripció El servei de gestió energètica i ambiental de la ciutat té 

com a prioritat incentivar la generació d’energia local i 
l’eficiència energètica, així com millorar la qualitat 
ambiental de l'entorn urbà, incidint en àmbits com ara 
l'enllumenat, la millora de la qualitat de l'aire, la minoració 
del soroll, el coneixement dels recursos energètics locals. 
 

Utilitat Disposar d’un espai públic il·luminat de manera eficient i 
segur, que genera energia localment i utilitza recursos 
renovables, així com disposar d’informació de la qualitat de 
l’aire de la ciutat. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 
 

 Ordenança del medi ambient de Barcelona 
 Pla director d’il·luminació 

Drets i deures 
dels usuaris 

Ordenança de mesures per fomentar i garantir la 
convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Planificació anual dels serveis de manteniment de 
l’enllumenat. 

2. Execució segons el calendari planificat. 
3. Inspecció de la qualitat del servei prestat. 
4. Si escau, aplicació de les accions correctores. 

 
Objectius de 
gestió del servei  

 Disponibilitat dels punts de llum de la ciutat: 99%. 
 Disponibilitat del web d’informació de la qualitat de 

l’aire: 99%. 
 Resolució dels informes de plaques solars en un 

termini màxim de 15 dies: 95%. 
 Disponibilitat del web d’informació del nivell acústic: 

99%. 
 Disponibilitat del web d’informació del mapa de 

recursos energètics: 99%. 
 

 
 
 

http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
http://lameva.barcelona.cat/ca/aprofita-la/banys-i-platges
https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/pdf/02-05-2011ordgralmamburb_bcn_editora_127_348_1.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/pla-director-d-il-luminacio
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
http://ajuntament.barcelona.cat/ordenances/ca/node/279
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Modalitat 1: Manteniment de l’enllumenat públic 
 
Descripció Els serveis municipals treballen per generar una imatge 

nocturna funcional i estètica adaptant la il·luminació dels 
espais públics a la realitat urbanística de la ciutat, tenint 
en compte el marc normatiu sobre eficiència energètica, i 
optimitzant el consum energètic i millorant la qualitat dels 
espais públics. 
 

Ofereix: Qualitat ambiental. Il·luminació de l’espai públic. Espai 
públic segur. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 
 

Informació 
complementària 
 

Pla director d’il·luminació 

Canals de 
recepció 
 

 Presencial: Espai públic 

Objectiu de gestió  Disponibilitat dels punts de llum de la ciutat: 99%. 
 

 
Modalitat 2: Informació de la qualitat de l’aire 
 
Descripció Barcelona disposa d'un web de qualitat de l’aire que 

mostra la informació de l’índex de qualitat de l’aire, fruit 
de les mesures a temps real recollides per la xarxa 
d’estacions de mesura dels diferents contaminants. També 
calcula unes previsions per als propers dies. 
 

Ofereix: Informació/dades. Informació de l’estat de la qualitat de 
l’aire. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: web de qualitat de l’aire 
 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del web d’informació de la qualitat de 
l’aire: 99%. 
 

 
Modalitat 3: Atenció en projectes d’energies renovables 
 
Descripció Els projectes d’energies renovables que es tramiten a 

l’Ajuntament els revisen tècnics municipals. En el cas de 
l’energia solar cal un informe perceptiu. 
 

Ofereix: Document. Informes perceptius 
 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/pla-director-d-il-luminacio
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/inici
http://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/ca/inici
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Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de petició  Presencial: Torrent de l'Olla, 218-220, 08012 
Barcelona 

 Telefònic: 932 914 891 
 

Canals de gestió  Presencial: Torrent de l'Olla, 218-220, 08012 
Barcelona 

 Telefònic: 932 914 891 
 

Canals de 
recepció 

 Presencial: Torrent de l'Olla, 218-220, 08012 
Barcelona 

 Telemàtic: correu electrònic a l'adreça del sol·licitant 
 

Objectiu de gestió  Resolució dels informes de plaques solars en un 
termini màxim de 15 dies: 95%. 

 
Modalitat 4: Informació del nivell sonor de la ciutat 
 
Descripció Informació sobre plànol dels nivells acústics per tram de 

carrer, per tant, és una eina que permet conèixer la 
situació acústica de la ciutat. A l'àmbit europeu se 
segueixen les mateixes pautes per elaborar aquesta 
informació. Així, per exemple, els nivells sonors s'indiquen 
amb quatre índexs diferents en funció de la franja horària: 
Ld (període diürn, de 7.00 a 21.00 h), Le (període de 
vespre, de 21.00 a 23.00 h), Ln (període nocturn, de 
23.00 a 7.00 h) i Lden (nivell equivalent ponderat dia-
vespre-nit). 
 

Ofereix: Informació/dades. Informació del nivell acústic. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de petició  Telemàtic: web del mapa estratègic de soroll 
 

Canals de 
recepció 

 Telemàtic: web del mapa estratègic de soroll 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del web d’informació del nivell acústic: 
99%. 

  
 

Modalitat 5: Informació dels recursos energètics renovables disponibles 
 
Descripció Amb l’objectiu d’aprofitar els recursos locals renovables, 

concretament l’energia solar i la mini eòlica, se n’ha 
caracteritzat la disponibilitat a la ciutat al mapa dels 
recursos energètics de Barcelona, el qual us permet 
conèixer la possibilitat de dur a terme una instal·lació 
energètica al vostre edifici. 
 

http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx
http://w20.bcn.cat/WebMapaAcustic/mapa_soroll.aspx
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El mapa dels recursos energètics de Barcelona inclou el 
mapa solar tèrmic, el mapa solar fotovoltaic i el mapa de 
recurs mini eòlic. Per a cada un d’ells es donen uns 
primers valors sobre el potencial de generació energètica 
si feu ús de la coberta del vostre edifici i unes estimacions 
respecte a l’estalvi energètic que representaria. 
 

Ofereix: Informació/dades. Informació sobre el potencial de 
generació energètica fent ús de la coberta del vostre 
edifici. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 € 

Centres 
prestadors 
 

 Medi Ambient i Serveis Urbans (Gerència 
adjunta) 

Canals de petició  Telemàtic: web del mapa de recursos energètics 
 

Canals de 
recepció 
 

 Telemàtic: web del mapa de recursos energètics 

Objectiu de gestió  Disponibilitat del web d’informació del mapa de 
recursos energètics: 99%. 

  
 

 
ANNEXOS 
 
Centres prestadors 
 
Districte de Ciutat Vella (01) 

 
Adreça Pl. Bonsuccés, 3, 08001 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 161 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-
vella_93062143550.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 59, 91, V13, 41, 42, 55, H16, V15 
 
Metro: L1 Catalunya, L3 Liceu 
 
FGC: Catalunya 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 

http://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/webapp
http://ajuntament.barcelona.cat/autosuficiencia/ca/webapp
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Bonsucc%C3%A9s,+3,+08001+Barcelona/@41.383897,2.1672107,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f4288cf597:0x773fc99f12d16681!8m2!3d41.383893!4d2.1693994
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-ciutat-vella_93062143550.html
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competències. 
 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 

d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
  

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 
 

 Cessió d’horts urbans 

 
Districte de l'Eixample (02) 

 
Adreça Aragó, 311, 08009 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 262 
Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-l-
eixample_94180095605.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 39, 45, 47, V17, H10 
 
Metro: L4 Girona 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 
 

 Cessió d’horts urbans 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Carrer+d'Arag%C3%B3,+311,+08009+Barcelona/@41.3952629,2.1664394,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2ec064d6043:0xf1fe8e3cc0d845a!8m2!3d41.3952589!4d2.1686281
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-l-eixample_94180095605.html
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/com-funciona
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Districte de Sants-Montjuïc (03) 

 
Adreça Carrer de la Creu Coberta, 104-106, 08038 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 39, 45, 47, V17, H10 
 
Metro: L4 Girona 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/sants-
montjuic/ca/com-funciona 

Modalitats de 
servei 

 Cessió d’horts urbans 

 
Districte de les Corts (04) 

 
Adreça Pl. Comas, 18, 08028 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-les-
corts_93141130210.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 59, 70, 75, V3, H8 
 
Metro: L3 Les Corts 
 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Creu+Coberta,+104,+08014+Barcelona/@41.3753831,2.1400722,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a49883c952caef:0xa1a739c63cb29e00!8m2!3d41.3753791!4d2.1422609
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-marina_93313123837.html
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sants-montjuic/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Comas,+18,+08028+Barcelona/@41.3856217,2.1275836,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a498615c9e6707:0x589987373763dd8c!8m2!3d41.3856177!4d2.1297723
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-les-corts_93141130210.html
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Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 
 

 Cessió d’horts urbans 

 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi (05) 
 

 
Adreça Pl. Consell de la Vila, 7, 08034 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 511 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-
gervasi_93313124455.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 68, 75, H4, V3, V7 
 
FGC: Sarrià, Reina Elisenda 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-
santgervasi/ca/com-funciona 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/lescorts/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+del+Consell+de+la+Vila,+7,+08034+Barcelona/@41.3991389,2.1192602,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4984120d45389:0x74f82cd01ca3543a!8m2!3d41.3991349!4d2.1214489
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sarria-sant-gervasi_93313124455.html
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/sarria-santgervasi/ca/com-funciona
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Modalitats de 
servei 
 

 Cessió d’horts urbans 

 
Districte de Gràcia (06) 

 
Adreça Pl. Vila de Gràcia, 2, 08012 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-
gracia_94180093236.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 114, V21, H6, 55 
 
Metro: L3/L5 Diagonal 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Cessió d’horts urbans 
 

 
Districte d'Horta-Guinardó (07) 

 
Adreça Ronda del Guinardó, 49, 08024 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 91 67 87 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-
guinardo_93062144003.html 
Cal cita prèvia 
 

https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+la+Vila+de+Gr%C3%A0cia,+2,+08012+Barcelona/@41.3999755,2.1556364,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a296379fe939:0x511811f9e37b72a8!8m2!3d41.3999715!4d2.1578251
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-gracia_94180093236.html
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Ronda+del+Guinard%C3%B3,+49,+08024+Barcelona/@41.413154,2.1643913,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2c852170455:0x58c9dac625251b04!8m2!3d41.41315!4d2.16658
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-d-horta-guinardo_93062144003.html
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Com s’hi arriba Bus: 114, 22, 24, 87, V17 
 
Metro: L4 Alfons X 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: http://ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/ca/com-funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Cessió d’horts urbans 
 

 
Districte de Nou Barris (08) 

 
Adreça Pl. Major de Nou Barris, 1, 08042 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 93 291 68 86 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/ 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-
barris_93313125205.html 
Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 47, 76, H4, 122 
 
Metro: L4 Llucmajor 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 

 
Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 

Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 

http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-nou-barris_93313125205.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-zona-nord_97192111637.html
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Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Cessió d’horts urbans 
 

 
Districte de Sant Andreu (09) 

 
Adreça Pl. Orfila, 1, 08030 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 934 027 000 / Fax: 932 916 900 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/ 

Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-
andreu_94180094255.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 40, H4 
 
Metro: L1 Sant Andreu 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-
funciona 
 

Modalitats de 
servei 

 Cessió d’horts urbans 
 

 
Districte de Sant Martí (10) 

 
Adreça Pl. Valentí Almirall, 1, 08018 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 010 
 

Correu electrònic 
/ Web 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+d'Orfila,+1,+08030+Barcelona/@41.4359009,2.1885296,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bcdc73c69261:0x726384aa9913c881!8m2!3d41.4358969!4d2.1907183
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-andreu_94180094255.html
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
http://ajuntament.barcelona.cat/santandreu/ca/com-funciona
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Valent%C3%AD+Almirall,+1,+08018+Barcelona/@41.408914,2.1898076,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3250bf71089:0x636dc3f3e8207a47!8m2!3d41.40891!4d2.1919963
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca
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Atenció al públic Vegeu: http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-
atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-
marti_93062144239.html 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 192, H12 
 
Metro: L1/L2 Clot 
 

Descripció  Els districtes són òrgans territorials que tenen com a 
funció desconcentrar la gestió i descentralitzar la 
participació ciutadana, i aplicar una política municipal 
orientada a la correcció dels desequilibris i representar 
els interessos dels diversos barris i zones del municipi. 

 Els districtes són alhora àmbits territorials d’exercici de 
competències. 

 L’actuació dels districtes s’ha d’ajustar als principis 
d’unitat de govern, eficàcia, coordinació i solidaritat 
 

Instal·lacions Direcció de Serveis Generals 
Direcció de Serveis a les Persones i de Territori 
Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic 
 

Informació 
complementària 

Vegeu: 
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168 
 

Modalitats de 
servei 
 

 Cessió d’horts urbans 

 
Oficina de Claveguerons 

 
Adreça Carrer de Nil Fabra, 20, baixos, 08012 Barcelona 

Vegeu-ne la ubicació aquí 
 

Telèfon 932 896 800 / 934 132 465 / 900 226 226 
 

Correu electrònic 
/ Web 

http://www.bcasa.cat/ 
info.bcasa@bcn.cat 
 

Atenció al públic L’horari d’atenció és de dilluns a diumenge: 900 226 226 
De 8.00 a 24.00 hores: 900 226 226, fora d'aquest horari 
010 
 
Cal cita prèvia 
 

Com s’hi arriba Bus: 22, 27, V17, 24, 32, 87 i 39 
 
Metro: L3 Lesseps 
 

Descripció Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA), és la societat 
creada per l’Ajuntament de Barcelona que, a partir de l’1 
de gener de 2014, gestiona tot el cicle de l’aigua de la 
ciutat i du a terme activitats i presta serveis relacionats 
directament o indirectament amb el cicle de l’aigua, les 
platges, el litoral i el medi ambient. La societat va ser 
aprovada en el Ple del proppassat 28 d’octubre 2013, està 
adscrita a la Gerència adjunta de Medi Ambient i Serveis 

http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://guia.barcelona.cat/ca/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-del-districte-de-sant-marti_93062144239.html
http://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/ca/node/168
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Nil+Fabra,+20,+08012+Barcelona/@41.4060163,2.1495477,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2a38888bb41:0x136dba56de41d739!8m2!3d41.4060123!4d2.1517364
http://www.bcasa.cat/
mailto:info.bcasa@bcn.cat
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Urbans dins de la Gerència d'Ecologia Urbana. 
La nostra raó de ser és atendre les necessitats de 
Barcelona, proporcionant serveis i productes de qualitat; 
diferenciar la marca Barcelona en l’àmbit del Cicle de 
l’Aigua i crear valor per a l’Ajuntament amb els recursos 
gestionats i el coneixement adquirit. 
 

Instal·lacions Dins del cicle de l’aigua s’ofereixen visites a un tram de les 
clavegueres de Barcelona, amb la qual cosa es 
descobreixen les aigües ocultes de la ciutat, es coneix 
l’impacte de les aigües residuals i la importància de les 
instal·lacions del cicle de l’aigua amb les quals es permet 
garantir la higiene i la salut de tots els habitants i el medi 
ambient de la ciutat. La visita està dirigida a alumnes de 
cicle superior d’educació primària i d’educació secundària 
obligatòria de Barcelona. Aquesta visita està organitzada 
per l'Ajuntament de Barcelona (Medi Ambient i Serveis 
Urbans), BCASA i Talher. 
 

Modalitats de 
servei 
 

 Informació d’increment de cabals a la xarxa 

 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES 
(GERÈNCIA ADJUNTA) 

 
 

ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIÓ, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
SERVEIS 
 Gestió i informació de la mobilitat 
 Gestió de l’accessibilitat a l’espai públic 
 

 
La Carta de Serveis de Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) està 

adreçada als ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions 
interessats a conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de 
la seva activitat relativa a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

La Carta de Serveis ajuda la ciutadania a conèixer els serveis que ofereix i du a 
terme Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) alhora que apropa 
l'Administració pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i quines 

obligacions tenen. 
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 Integra la veu de la ciutadania a l'organització. Un dels punts fonamentals 
de la Carta és que estableix canals de comunicació i de participació de la 
ciutadania, i de recollida i resposta a les queixes i els suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
Missió  

 
Gestionar la mobilitat del trànsit rodat i dels vianants a la ciutat, mentre vetlla 

per la seva accessibilitat a l’espai públic. 
 

Dades de contacte  
 

Adreça Torrent de l’Olla, 218-220, 08012 Barcelona 
Mapa 
Cal cita prèvia 

Atenció al públic a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-
ciutadana/presencials/oac 

Telèfon 010 
Correu 
electrònic / Web 

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca 

Com s’hi arriba Metro: L3 Plaça Lesseps  
Bus: V17, 22, 24, 27 i 116 

 
Compromisos de qualitat 

 
 Reparar les incidències operatives en la xarxa semafòrica de la ciutat. 
 Informar de l’estat del trànsit i de les obres. 
 Reparar les incidències operatives dels equips elevadors (escales 

mecàniques i ascensors urbans). 
 Reparar i rehabilitar el paviment viari. 
 Reparar i conservar la senyalització vertical i horitzontal de la ciutat. 
 
Indicadors i objectius generals: La gestió dels serveis es basa en el 

seguiment d'indicadors d'activitat (recomptes d'accessos i d'elements 
infraestructurals, mesures volumètriques o superficials d'elements urbans, 
disponibilitat de sistemes i actuacions en via pública) i d'objectius d'eficàcia, com 
ara la disponibilitat temporal dels recursos urbans i els mitjans d'informació als 
ciutadans, els percentatges d'actuació sobre elements i l’acompliment dels 
programes de manteniment. 

 
Canals de participació, queixes, reclamacions i suggeriments 

 
Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

13. Presentació de la petició i obtenció d'un número de 
seguiment 

14. Recepció de la petició a l'òrgan responsable de 
resoldre-la. 

15. Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable. 
16. Resposta en el cas que s'hagi demanat. 

 
 Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormulario
BtoB.do?i=c&ambit=tescolta 

 Presencial: a les oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 / 900 226 226 
 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+del+Torrent+de+l'Olla,+218,+08012+Barcelona/@41.406309,2.1504132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2a481a6b30b:0x40f9cd128cc0ca48!8m2!3d41.406309!4d2.1526019
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/prepararFormularioBtoB.do?i=c&ambit=tescolta
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Temps de 
resposta 

Màxim 30 dies (Decret d'Alcaldia de 28 de maig de 2009, 
que regula el sistema informàtic per a la gestió de 
comunicacions dels ciutadans d'incidències, queixes i 
suggeriments). 
 

 
 

Serveis  
 
Els serveis de Mobilitat i Infraestructures consisteixen a informar de l’estat del 

trànsit i de les obres de la ciutat i a mantenir en bon estat de funcionament la 
xarxa de semàfors, els paviments de trànsit rodat, la senyalització de les vies 
urbanes i els equips d’escales mecàniques i ascensors urbans: 

 
 Gestió i informació de la mobilitat  
 Gestió de l’accessibilitat a l’espai públic 
 
 

Gestió i informació de la mobilitat 
 

Descripció L’Ajuntament ofereix informació en temps real de l’estat del 
trànsit i de les obres en execució, acabades i en projecte de la 
ciutat, i també manté en bon estat la xarxa semafòrica. 
 

Utilitat Disposar d’informació en temps real de l’estat del trànsit i les 
obres de la ciutat. 
Mantenir un bon funcionament dels semàfors per garantir una 
mobilitat segura. 
 

Garantia Vigilància centralitzada del trànsit de la ciutat. 
L’Ajuntament és el coordinador de totes les obres que es duen a 
terme a l’espai públic. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Requisits funcionals de seguretat dels semàfors. UNE-
EN12675 

 Ordenança de circulació de vianants i de vehicles (OCVV) 
 

Drets i deures 
dels usuaris Accessibilitat segura. 

Procediments 
de gestió del 
servei 

17. Observació dels sistemes de control i seguiment dels 
elements de mobilitat. 

18. Publicació d'informació útil en els canals consultables per la 
ciutadania. 

19. En cas d'avaries en elements, intervenció de restitució de la 
normalitat. 
 

Objectius de 
gestió del 
servei  

 Actualització cada 5 minuts de la informació de l’estat del 
trànsit: 95%. 

 Disponibilitat de la xarxa semafòrica: 99%. 
 

 
Modalitat 1: Informació de l’estat del trànsit 
 

Descripció L’Ajuntament ofereix informació en temps real mitjançant 
diferents canals (el web, l’app i els panells d’informació variable), 
així com una previsió de 15 minuts de l’estat del trànsit rodat a 
les principals vies de circulació de la ciutat. 
 

Ofereix Informació/dades. Informació en línia de l’estat del trànsit 
 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025050#.V4fBjLiLSUk
http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0025050#.V4fBjLiLSUk
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/normativa
http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/es/transit
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Cost i forma 
de pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
petició 

 Telemàtic: Pàgina web de consulta de l’estat del trànsit 
 Telemàtic: App de consulta de l’estat del trànsit 

 
Canals de 
recepció 

 Telemàtic: Pàgina web de consulta de l’estat del trànsit 
 Telemàtic: App de consulta de l’estat del trànsit 
 Telemàtic: Panells d’informació variable 

 
Objectiu de 
gestió 

 Actualització cada 5 minuts de la informació de l’estat del 
trànsit: 95%. 
 

 
Modalitat 2: Manteniment de la xarxa semafòrica 
 

Descripció Els serveis municipals treballen per mantenir en bon estat 
funcional la xarxa semafòrica, desenvolupant accions preventives 
i correctives, amb l’objectiu de gestionar eficientment el trànsit 
rodat de la ciutat.  
 

Ofereix Mobilitat. Trànsit segur i fluid. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Espai públic: Ubicació dels elements semafòrics. 
 

Objectiu de 
gestió 

 Disponibilitat de la xarxa semafòrica: 99%. 

 
Gestió de l’accessibilitat a l’espai públic 
 

Descripció Gestió i millora de l’accessibilitat a l’espai públic a través de la 
instal·lació i el manteniment d’aparells elevadors (escales i 
ascensors urbans), el manteniment de la senyalització vertical i 
horitzontal i la conservació en bon estat dels paviments de la 
xarxa viària de la ciutat. 
 

Utilitat Proporciona la senyalització necessària per accedir a l’espai públic 
i els mitjans de desplaçament vertical (escales mecàniques i 
ascensors urbans). 
Bon estat dels paviments i de la senyalització de les vies urbanes 
de la ciutat. 
 

Garantia Inspecció continuada dels elements. 
Aplicació de les normatives d'accessibilitat. 
 

Normativa 
reguladora del 
servei 

 Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat  

Procediments 
de gestió del 
servei 

13. Vigilància contínua dels equips. 
14. Execució d'actuacions de reparacions. 
15. Inspecció de la qualitat del servei prestat. 
16. Si escau, aplicació de les accions correctores. 

Objectius de 
gestió del 

 Disponibilitat de les escales mecàniques: 97%.  
 Disponibilitat dels ascensors urbans: 97%.  

http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/es/transit
http://apps4bcn.cat/app/tr-nsit-2/167/
http://com-shi-va.lameva.barcelona.cat/es/transit
http://apps4bcn.cat/app/tr-nsit-2/167/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6742/1379017.pdf
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servei   Execució en un termini màxim de 45 dies les actuacions 
programades i prioritàries de pavimentació que milloren la 
seguretat dels conductors (Nivell 1): 90%. 

 Temps de resposta inferior a les 24 hores en les actuacions 
urgents en matèria de senyalització vertical: 90%.  

 Repintat anual del 25% dels passos de vianants. 
 

 
Modalitat 1: Manteniment d’escales i ascensors urbans 
 

Descripció L’Ajuntament vetlla pel bon estat de funcionament de les escales 
mecàniques i dels ascensors de la ciutat, i també dels seus 
sistemes de telecomandament i comunicació. S’organitza un 
servei continu de vigilància, de les set del matí a les onze del 
vespre, que detecta anomalies a les instal·lacions i programa les 
actuacions de resolució respectives amb un temps de resposta 
establert. 

Ofereix Instal·lacions. Escales i ascensors urbans operatius. 
Cost i forma de 
pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Espai públic: Ubicació dels aparells elevadors. 

Objectiu de 
gestió 

 Disponibilitat de les escales mecàniques: 97%.  
 Disponibilitat dels ascensors urbans: 97%. 
  

 
Modalitat 2: Manteniment dels paviments 
 

Descripció Manteniment correctiu i preventiu del paviment de la xarxa viària 
de la ciutat, aplicant criteris de sostenibilitat i qualitat ambiental 
amb l’ús de materials i tecnologies respectuoses amb el medi 
ambient. El manteniment comprèn tant grans actuacions de 
recobriment de carrers sencers com petites actuacions de 
reparació de la calçada. 
 

Ofereix Mobilitat. Calçades en bon estat i segures. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Espai públic: Paviment urbà. 

Objectiu de 
gestió 

 Execució en un termini màxim de 45 dies les actuacions 
programades i prioritàries de pavimentació que milloren la 
seguretat dels conductors (Nivell 1): 90%. 
 

 
Modalitat 3: Manteniment de la senyalització vertical 
 

Descripció Manteniment correctiu i preventiu dels elements de senyalització 
vertical de les vies urbanes de la ciutat, que inclou, entre altres, 
la senyalització d’aparcaments, carrils bus i multiús, parades de 
taxis, zones de càrrega i descàrrega, així com, els senyals 
d’indicació en carrils bici o senyals informatius per a vianants. 
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Ofereix Mobilitat. Elements de senyalització vertical de les vies urbanes 
de la ciutat en bon estat. 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 € 

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Espai públic: Ubicació de la senyalística. 

Objectiu de 
gestió 

 Temps de resposta inferior a les 24 hores en les actuacions 
urgents en matèria de senyalització vertical: 90%. 
 

 
Modalitat 4: Manteniment de la senyalització horitzontal 
 

Descripció Manteniment correctiu i preventiu de la senyalització horitzontal de 
les vies urbanes, que inclou, entre d’altres, la senyalització dels 
passos de vianants de la ciutat, carrils de circulació de vehicles, bus 
i bicicletes, zones i places d’aparcament, així com altres marques 
longitudinals i transversals i indicacions. 
 

Ofereix Mobilitat. Senyalització horitzontal de les vies urbanes de la ciutat 
en bon estat. 
 

Cost i forma 
de 
pagament 

0 €  

Centres 
prestadors 

 Mobilitat i Infraestructures (Gerència adjunta) 

Canals de 
recepció 

 Espai públic: Ubicació de la senyalística. 
 

Objectiu de 
gestió 

 Repintat anual del 25% dels passos de vianants. 
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La Carta de Serveis de Població de l'Ajuntament de Barcelona està adreçada 
als ciutadans, entitats, professionals, empreses i organitzacions interessats en 
conèixer aspectes fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva 
activitat referent a l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza Població de l'Ajuntament de Barcelona alhora que apropa 
l'Administració Pública als ciutadans que en són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  
 

Població de l'Ajuntament de Barcelona té la missió de dirigir el conjunt 
d’actuacions relacionades amb la gestió del Padró Municipal d'Habitants i del Cens 
Electoral, d’acord amb la legislació i normatives vigents, així com de les 
instruccions de l’Institut Nacional d’Estadística i les resolucions del Consell 
d’Empadronament.  

 
També coordina la informació de base per a la gestió del Padró Municipal 

d’Habitants, els Cens electoral i el processos electorals. 
 
Així mateix, proporciona als Serveis d’Atenció al Ciutadà els criteris i eines per 

atendre els tràmits del Padró Municipal d’Habitants. 
 
A més, procedeix a la logística dels processos electorals d’acord amb les 

instruccions de la Secretaria General 
 

DADES DE CONTACTE  
Atenció al públic L'atenció al públic es realitza mitjançant els canals 

d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Telèfon 010 / 807 117 700 
 

Com arribar-hi Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 

Atendre totes les sol·licituds dels ciutadans relacionades amb el Padró Municipal 
d'Habitants. 

 
Mantenir actualitzada i protegida la informació de base relacionada sota les 

condicions de recepció d'aquesta per part dels ciutadans i dels organismes públics 
que en són responsables. 

 
Compliment de les obligacions establertes en convenis amb entitats de servei al 

ciutadà relacionades amb el Padró Municipal, com és el cas del Consorci 
d'Administració Oberta de Catalunya 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://web.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/Condicions_generals_Serveis_AOC_23_06_2015.pdf
https://web.aoc.cat/wp-content/uploads/2015/11/Condicions_generals_Serveis_AOC_23_06_2015.pdf
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Indicadors i Objectius generals: La gestió dels Serveis es realitza amb el 
seguiment continu d'indicadors i objectius de gestió i eficàcia basats normalment 
en terminis de resposta iguals o inferiors als que estipulen les normatives vigents i 
el percentatge d'acompliment d'aquests terminis 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
 
Veure: http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/espais-
de-participaci%C3%B3 
Canals: 
Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana 
 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
 
1.- Presentació de la petició i obtenció d'un número de 
seguiment (anomenat codi IRIS) 
2.- Derivació automàtica de la petició a l'òrgan responsable 
de la seva resolució 
3.- Resolució de la petició per part de l'òrgan responsable 
4.- Resposta en el cas de que s'hagi demanat 
 
Canals: 
 Telemàtic: 

http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions 
 Telemàtic: Aplicació mòbil Bústia Ciutadana 
 Telefònic: 010 / 900 226 226  
 Quioscs autoservei: 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 
 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Presencial: punts de registre 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre 
 

Temps de resposta: Termini mig de resposta de 30 dies 
 

 
SERVEIS  

 
Els serveis de Població es centren en la coordinació i gestió de la informació de 

base que permet cobrir les necessitats dels ciutadans al voltant de totes les dades i 
documents relacionats amb el Padró Municipal d'Habitants, que és el registre 
administratiu on consten els veïns de la Ciutat. 

 
 Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Barcelona 
 Arxiu de Població 

 
  

http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/espais-de-participaci%C3%B3
http://governobert.bcn.cat/ca/participacio/espais-de-participaci%C3%B3
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://www.bcn.cat/incidenciesireclamacions
http://smartcity.bcn.cat/ca/bustia-ciutadana.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/punts-registre
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Padró Municipal d'Habitants de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Descripció Totes les persones que viuen a la ciutat de Barcelona 
tenen l'obligació d'estar registrades al Padró Municipal. 
Tothom està obligat per llei a estar inscrites (registrades) 
en la població en que viuen a Espanya la major part de 
l’any. Aquest servei inclou totes les operacions que una 
persona pot necessitar fer al respecte del seu 
empadronament. 
 

Utilitat  Facilita accedir als serveis públics com la salut o 
educació. 

 Adquirir la condició de veí i els drets i deures inherents 
a aquesta  

 Acredita la residència i el domicili habitual 
 Acreditar el lloc i dret a vot en les eleccions 
 Facilita la tramitació de la regularització de permisos 

de residència o permís de treball 
 

Garantia El padró municipal d’habitants és el registre administratiu 
on han de constar necessàriament totes les persones 
residents en un determinat municipi. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en relació amb el Padró municipal (BOE 
núm. 11, de 12 de gener de 1996). 

 Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que 
es modifica el Reglament de població i demarcació 
territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de 
gener de 1997). 

 Resolució de 30 de gener de 2015, del President de 
l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General 
de Coordinació de Competències amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 
2015) 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Tota persona que visqui a l’Estat resta obligada a 
inscriure’s en el padró del municipi en el qual resideix 
habitualment i si resideix en diversos municipis s’ha 
d’inscriure exclusivament en el padró del municipi on 
passin més temps durant l’any. 

 Veure: 
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_P
rincipal/Legislacio/Empadronament.jsp@pag=tcm_393
-87590-64&pagindex=tcm_393-87589-64.html 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- La persona interessada haurà de dirigir-se a 
l'Ajuntament de Barcelona i presentar la seva sol·licitud 
1.1.- En cas d'estar totalment documentada la petició i 
automatitzada la solució, es mecanitza la inscripció al 
moment i es lliura el resultant a qui l'ha sol·licitat. Final del 
procediment. 
 
2.- Si no és possible la mecanització immediata però el 
ciutadà vol fer igualment la petició, la sol·licitud es 
traslladarà als gestors del Padró Municipal mitjançant 

https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00813-00815.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-810
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Legislacio/Empadronament.jsp@pag=tcm_393-87590-64&pagindex=tcm_393-87589-64.html
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Legislacio/Empadronament.jsp@pag=tcm_393-87590-64&pagindex=tcm_393-87589-64.html
http://dps.gencat.cat/WebAcollida/AppJava/ca/Menu_Principal/Legislacio/Empadronament.jsp@pag=tcm_393-87590-64&pagindex=tcm_393-87589-64.html
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instància amb la documentació que el ciutadà pugui 
aportar per acreditar la seva residència al municipi. 
 
3.- El Departament de Població haurà de resoldre sobre el 
sol3licitat en el termini estipulat en la normativa per a 
cada tipus de situació 
 
4.- Es comunica a l'interessat la resolució o la necessitat 
de modificar la sol·licitud 
 
5.- Final del procediment 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 10 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. 
 

 
Modalitat 1: Volant de residència del Padró Municipal d'Habitants de 
Barcelona 

 
Descripció Justificant emès per l'Ajuntament de Barcelona que 

acredita l'empadronament d'una persona tal i com consta 
actualment en el Padró municipal d'habitants de Barcelona. 
 

Ofereix Document. Volant de residència 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

El volant es lliura de forma immediata 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010, 807117700 
 Telemàtic: al web 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarg
a=0&channel=1 

 Telemàtic: via identitat mòbil 
 Telemàtic: Quioscs autoservei a 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telemàtic: al web 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarg
a=0&channel=1 

 Telemàtic: via identitat mòbil 
 Telemàtic: Quioscs autoservei a 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 

 Correu postal: al domicili d'empadronament 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/portal.html?&stpid=20130001088
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19970000156&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/portal.html?&stpid=20130001088
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
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Objectiu de 
gestió 

 Lliurar el 95% dels volants de residència de forma 
immediata 
 

 
MODALITAT 2 : Volant de convivència del Padró Municipal d'Habitants de 
la ciutat de Barcelona 

 
Descripció El volant de convivència demostra on i amb qui està 

empadronada una persona a Barcelona. Hi consta amb qui 
està empadronada una persona en un domicili de 
Barcelona el dia que es demana el volant. 
 

Ofereix Document. Volant de convivència 
 

Cost i forma de 
pagament 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 

  
Informació 
complementària El volant es lliura de forma immediata 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010, 807117700 
 Telemàtic: al web 

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarg
a=0&channel=3 

 Telemàtic: via identitat mòbil 
 Telemàtic: Quioscs autoservei a 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis  
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telemàtic: al web 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarg
a=0&channel=3 

 Telemàtic: via identitat mòbil 
 Telemàtic: Quioscs autoservei a 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-
serveis 

 Correu postal: al domicili d'empadronament 
 

Objectius de 
gestió del servei 

 Lliurar el 95% dels volants de convivència de forma 
immediata 
 

 
Modalitat 3: Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants 

 
Descripció Comunicació que han de fer a l'Ajuntament de Barcelona, 

les persones que consten inscrites en el seu Padró 
d'Habitants quan canvien de domicili dins la ciutat. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/portal.html?&stpid=20130001088
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20010001433&mostrar_descLarga=0&channel=3
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/portal.html?&stpid=20130001088
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/quioscos-tramits-serveis
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Ofereix Document. Fotocòpia Full padronal a petició de 

l’interessat. Volants d'empadronament 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Canals de Petició  Telemàtic: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20000001806&mostrar_descLarg
a=0&channel=1 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili d'empadronament. 
 Telemàtic: correu electrònic a l'adreça electrònica del 

sol·licitant 
 

Objectiu de gestió  Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 10 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. (El termini legal és de 3 mesos i el silenci 
administratiu és positiu) 
 

 
Modalitat 4: Rectificació del domicili al Padró Municipal d'Habitants 

 
Descripció Rectificació de les dades d'un domicili per diferents motius: 

 Mecanització incorrecta a l'aplicació de Padró 
d'Habitants. 

 Canvis d'adreça o número del Pla de la Ciutat per part 
de l'Ajuntament. 

Aquest moviment es pot fer simultàniament a tots els 
afectats per aquestes situacions que constin a la mateixa 
adreça. 
 

Ofereix Document. Fotocòpia Full padronal a petició de 
l’interessat. Volants d'empadronament 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Informació 
complementària 

L'imprès de sol·licitud rebut en cas de sol·licitud telefònica, 
té una validesa d'un mes. 
 

Canals de Petició  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-

https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20000001806&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20000001806&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20000001806&mostrar_descLarga=0&channel=1
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili d'empadronament o al del 
sol·licitant. 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de 
gestió 

 Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 30 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. (El termini legal és de 3 mesos i el silenci 
administratiu és positiu) 
 

 
Modalitat 5: Canvi de dades personals en el Padró Municipal d'Habitants 

 
Descripció Variació d'alguna de les següents dades del Padró 

municipal d'habitants de Barcelona: 
 Nom i/o Cognoms i/o sexe 
 Data de naixement 
 DNI o Passaport i/o Número permís de residència 

(NIE) 
 Municipi i/o província de naixement i/o Nacionalitat 
 Titulació acadèmica 

 
Es tracta d'un moviment individual. 
 

Ofereix Document. Fotocòpia Full padronal a petició de 
l’interessat. Volants d'empadronament rectificat 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Informació 
complementària 

Hi ha dos supòsits en els que cal sol·licitar el canvi de 
dades personals presencialment per escrit, presentant 
una instància: 
 
 Haver-se fet en els últims 6 mesos una modificació de 

dades personals 
 Haver-se fet amb anterioritat un canvi de nacionalitat 

d'estrangera a espanyola i es vol tornar a posar la 
nacionalitat estrangera 

  
L'imprès de sol·licitud rebut en cas de sol·licitud telefònica, 
té una validesa d'un mes. 
 

Canals de Petició  Telefònic: 010, 807117700 
 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w9.bcn.cat/tramits/instancia_generica.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili d'empadronament o al del 
sol·licitant. 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de 
gestió 

 Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 10 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. 

  
 

Modalitat 6: Alta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de Barcelona 
 

Descripció Inscripció al Padró d'habitants de la ciutat de Barcelona 
d'aquelles persones que vénen a viure a Barcelona 
provinents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o bé de 
l'estranger i d'aquelles que, pel motiu que sigui, no 
consten al padró d'habitants de Barcelona, encara que 
resideixen a la ciutat. 
Qui resideix en més d'un municipi s'inscriu en el que 
resideix més temps a l'any. 
 

Ofereix Document. Fotocòpia Full padronal a petició de 
l’interessat. Volants d'empadronament 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 

Informació 
complementària 

La inscripció al padró no caduca, excepte en el cas 
d'estrangers no comunitaris sense residència permanent 
que han de renovar la seva inscripció cada dos anys. 
 

Canals de Petició  Telemàtic: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=20060001287&mostrar_descLarg
a=0&channel=1 

 Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili del sol·licitant. 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de 
gestió 

 Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 10 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. (El termini legal és de 3 mesos i el silenci 
administratiu és positiu) 
 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060001287&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060001287&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060001287&mostrar_descLarga=0&channel=1
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=20060001287&mostrar_descLarga=0&channel=1
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac


NÚM. 2 20-1-2017 GASETA MUNICIPAL DE BARCELONA 479 
 

Modalitat 7: Alta per naixement a Barcelona al Padró Municipal 
d'Habitants 

 
Descripció Anotació d'un naixement inscrit a la ciutat de Barcelona i 

que es dóna d'alta per primera vegada al Padró municipal 
d'habitants de Barcelona. 
 

Ofereix Document. Volants d'empadronament 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

L'imprès de sol·licitud rebut en cas de sol·licitud telefònica, 
té una validesa d'un mes. 
 

Canals de Petició  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili del sol·licitant. 
 Presencial: En oficines OAC  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de gestió  Resoldre el 90% de les peticions en un termini inferior 
als 10 dies, un cop formalitzada la documentació 
necessària. (El termini legal és de 3 mesos i el silenci 
administratiu és positiu) 

 
Modalitat 8: Baixa per defunció al Padró Municipal d'Habitants 

 
Descripció Anotació de la defunció d'una persona que està donada 

d'alta al padró d'habitants de Barcelona. 
Les defuncions inscrites al Registre Civil de Barcelona són 
mecanitzades d’ofici al Padró d'Habitants. Tanmateix es 
podrà sol·licitar l'anotació en cas que el Registre Civil de 
Barcelona hagi fet la inscripció però no encara la 
mecanització al Padró d'Habitants de Barcelona. 
 

Ofereix Document. Fotocòpia petició. Volants de convivència 
actualitzats 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

L'imprès de sol·licitud rebut en cas de sol·licitud telefònica, 
té una validesa d'un mes. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de gestió  Realitzar el 95% de les baixes al Padró de forma 
immediata, un cop formalitzada la documentació 
necessària. 
 

 
Modalitat 9: Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral 

 
Descripció Consulta, rectificació i/o inclusió en el cens electoral de les 

persones empadronades en el Padró Municipal d'Habitants 
de Barcelona, i que no consten o consten amb dades 
errònies al cens electoral. 
 

Ofereix Document. Còpia de la reclamació de Cens o Instància 
amb la petició 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

Cal tenir en compte que les reclamacions fetes fora del 
termini establert per a reclamacions en període electoral 
tenen efecte per a les següents eleccions. 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de gestió  Comunicar a la Oficina del Cens Electoral (INE) el 
100% de les reclamacions abans de 7 dies; és 
l’administració estatal qui ha de comunicar la seva 
resolució al ciutadà. 

  
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Modalitat 10: Confirmació de residència a Barcelona per a estrangers 
comunitaris o assimilats i per a estrangers amb targeta de residència 
permanent 

 
Descripció Confirmació de la inscripció al Padró d'Habitants que han 

de fer les persones estrangeres que siguin nacionals d'un 
país membre de la Unió Europea, Estats membres de 
l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquells que sense 
pertànyer a aquests països disposen de targeta de 
residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) 
així com els ciutadans amb permís de residència 
permanent. 
 
Cal fer la confirmació en els casos següents: 
 
 Quan no consten al Registre Central d'Estrangers.  
 La targeta de residència està caducada. 
 Consten al Registre Central d'Estrangers i l'última 

certificació emesa per l’esmentat Registre té més de 5 
anys. 

 En cas de no formalitzar la confirmació de residència, 
s'iniciarà expedient de baixa del padró d'habitants, 
segons les indicacions de l'Acord del Consell 
d'Empadronament de 27 de juny de 2008. 
 

**RD 240/2007 la inscripció al Registre Central 
d'Estrangers és obligatòria. 
 

Ofereix Document. Còpia petició. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

L'Ajuntament de Barcelona remet una carta a aquelles 
persones estrangeres comunitàries o assimilades, que han 
de confirmar la seva residència al Padró 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de gestió  Resoldre el 95% de les confirmacions de residència de 
forma immediata, un cop formalitzada la documentació 
necessària. 

  
 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Modalitat 11: Renovació d'empadronament a Barcelona per a estrangers 
no comunitaris 

 
Descripció Renovació de la inscripció al Padró d'habitants que han de 

fer les persones estrangeres que no siguin nacionals d'un 
país membre de la Unió Europea ni de l'Espai Econòmic 
Europeu ni de Suïssa i que no disposin d'un permís de 
residència permanent. 
 
La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de 
l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació. 
La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al 
Padró per caducitat. 
 
Totes les persones estrangeres no comunitàries 
empadronades i que no tinguin un permís de residència 
permanent han de renovar la inscripció padronal cada 2 
anys des de la data d'empadronament inicial o des de 
l’última renovació. 
 

Ofereix Document. Còpia petició. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Departament de Població de l'Ajuntament de 
Barcelona 
 

Informació 
complementària 

L'Ajuntament de Barcelona remet una carta a aquelles 
persones estrangeres comunitàries o assimilades, que han 
de renovar la seva residència al Padró d'Habitants de 
Barcelona. 
 
Termini legal per fer la renovació: 15 dies hàbils, a 
partir de la data de recepció de la carta. 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de Gestió  Telefònic: 010, 807117700 
 Presencial: En oficines OAC 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Objectiu de gestió  Resoldre el 95% de les renovacions de residència de 
forma immediata, un cop formalitzada la documentació 
necessària. 
 

 
  

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Arxiu de Població 
 

Descripció La missió de l’Arxiu de Població se centra en la custòdia i 
supervisió de la gestió ex-post del Padró Municipal 
d’Habitants, facilitant assessorament jurídic i tècnic, a fi i 
efecte de validar l’accés al Padró, mitjançant l’emissió de 
certificats d’empadronament i informes padronals, històrics 
i actuals, per tal d’aconseguir una correcta aplicació de la 
normativa sobre protecció de dades confidencials. 
 

Utilitat L’acreditació documental de la residència, mitjançant el 
certificat d’empadronament, és el fet determinant de 
nombrosos procediments administratius. 
 
Els motius més freqüents que poden justificar la demanda 
de l’emissió d’un certificat d’empadronament són: 
 
 1.Per a tràmits estrangeria 
 2.Per a tràmits d’habitatges 
 3.Per a tràmits de pensions 
 4.Per a tràmits de separacions o divorcis 
 5.Per a tràmits de DNI caducat més de 10 anys 
 6.Per a matrimoni civil o parelles estables. 
 7.Per a tramis sobre l’atur 
 8.Per a adopcions internacionals o nacionals 
 9.Per a recursos administratius 
 10.Per a indemnitzacions 
 11.Per a inspeccions tributàries 

 
Garantia El certificat d’empadronament constitueix proba fefaent de 

la residència individual o col·lectiva d’una persona física 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei 4/1996, de 10 de gener, per la que es modifica la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local, en relació amb el Padró municipal (BOE 
núm. 11, de 12 de gener de 1996). 

 Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre, pel que 
es modifica el Reglament de població i demarcació 
territorial de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 
1690/1986, d’11 de juliol (BOE núm. 14, de 16 de 
gener de 1997). 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal. 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim 
local. 

 Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registro Civil. 
 Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern. 
 Resolució de 30 de gener de 2015, del President de 

l’Institut Nacional d’Estadística i del Director General 
de Coordinació de Competències amb les Comunitats 
Autònomes i les Entitats Locals, per la que es dicten 
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió 
del Padró municipal (BOE núm. 71, de 24 de març del 
2015) 

 Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 
10/2001, de 13 de juliol, d’arxiu i documents 

 Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/12/pdfs/A00813-00815.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1997-810
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-21944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-21944
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1986-21944
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo15_1999lopdcp.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=320821&language=ca_ES&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-12628
http://www.gencat.cat/governacio/pub/sum/secgral/Llei192014_transparenciaQL97.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/24/pdfs/BOE-A-2015-3109.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9679
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10565-C.pdf
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 Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1.- La persona interessada haurà de dirigir-se a 
l'Ajuntament de Barcelona i presentar la seva sol·licitud 
presencialment, davant qualsevol OAC, per telèfon 
mitjançant el 010, telemàticament pel portal de tràmits i, 
en el cas que resideixi fora de Barcelona, per correu postal 
adreçat al Registre General. 
 
2.- La sol·licitud es traslladarà a l’Arxiu de Població. 
 
3.- L’Arxiu de Població haurà de resoldre sobre el sol·licitat 
en el termini estipulat.  
 
4.- Es comunica a l'interessat la resolució mitjançant 
l’emissió del corresponent certificat o informe padronal o, 
s’ s’escau, sobre la necessitat de subsanar la sol·licitud o la 
desestimació de l’accés per manca d’acreditació 
documental de la corresponent legitimació. 
 
5.- Final del procediment. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resolució del 90% de les peticions de certificats 
d'empadronament en un termini inferior als 8 dies –
termini entre 3 a 8 dies en funció del volum de la 
demanda i del temps de la cerca a practicar-, un cop 
formalitzada la documentació necessària 

 Lliurar el 90% dels informes padronals abans de 10 
dies 
 

 
Modalitat 1: Certificat d'empadronament 

 
Descripció Certificat signat pel Secretari de l'Ajuntament que acredita 

l'empadronament històric o actual d'una persona física. El 
certificat d’empadronament pot contemplar la residència 
individual o la convivència amb la unitat familiar del titular 
del certificat. 
 
El certificat, a diferència del volant, és un document que 
acredita fefaentment la residència, històrica o actual, 
individual o col·lectiva d'un ciutadà i per tant constitueix 
prova de la residència davant qualsevol procés 
administratiu o judicial, nacional o internacional. 
 
El Certificat històric només és necessari quan el requereix 
una Administració Pública, nacional o internacional, per a 
determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el 
demanen expressament. 
 

Ofereix Document. Certificat d'empadronament. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Arxiu de Població. Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona 
 

  

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2015/10/02/pdfs/BOE-A-2015-10566-C.pdf
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Informació 
complementària 

Es poden certificar registres padronals dels fulls padronals 
des del 31 de desembre de l'any 1930 en endavant, 
exceptuant de l'any 1935 al 30 de desembre de 1940 que 
no es tenen dades. 
 
De dates anteriors a 1930, no hi han fulls padronals. Pot 
constar informació alfabètica als arxius de districte, però 
no es poden fer certificacions. 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telemàtic: 
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel
/default.html?&stpid=19980002019&style=ciudadano&
language=ca 

 Correu Postal: al Registre General Ajuntament 
Barcelona, Pl. Sant Miquel, 2 08002, Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Telefònic: 010 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: al domicili d'empadronament o al del 
sol·licitant. 

 Presencial: excepcionalment al Centre Prestador 
 

Objectiu de gestió  Resolució del 90% de les peticions de certificats 
d'empadronament en un termini inferior als 8 dies –
termini entre 3 a 8 dies en funció del volum de la 
demanda i del temps de la cerca a practicar-, un cop 
formalitzada la documentació necessària 
 

 
MODALITAT 2 : Informe padronal 

 
Descripció Informe signat pel responsable de l’Arxiu de Població que 

acredita l'empadronament d'una persona o la seva unitat 
familiar, o bé acredita el nombre de persones inscrites en 
un domicili però no les seves dades. Resulta un document 
probatori en matèria urbanística -especialment sobre 
disciplina urbanística-, entre altres, en la tramitació de 
canvi d´ús de locals i habitatges, expropiacions i 
adjudicacions d’habitatges, expedients sancionadors 
municipals, dels Organismes de Gestió Tributària i de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entre altres. 
 

Ofereix Document. Informe padronal actual o històric. 
 

Cost i forma de 
pagament 
 

0 euros 

Centres 
prestadors 

 Arxiu de Població. Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona 
 

Canals de Petició  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 

 Correu postal: al Registre General Ajuntament 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980002019&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980002019&style=ciudadano&language=ca
https://w30.bcn.cat/APPS/portaltramits/portal/channel/default.html?&stpid=19980002019&style=ciudadano&language=ca
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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Barcelona, Pl. Sant Miquel, 2 08002, Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: En oficines OAC 
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Correu postal: al domicili d'empadronament. 

Objectius de 
gestió del servei 
 

 Lliurar el 90% dels informes padronals abans de 10 
dies 

 
ANNEXOS 

 
Centres Prestadors 

 
Data actualització: 29/11/2016 

 
Departament de Població de l'Ajuntament de Barcelona 

 
Adreça Av. Diagonal 220, 08019 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

Telèfon 010 / 807 117 700 
 

Atenció al públic L'atenció al públic es realitza mitjançant els canals 
d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona 
 

Com arribar-hi Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Modalitats de 
Servei 

 Volant de residència del Padró Municipal 
d'Habitants de Barcelona Volant de convivència 
del Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de 
Barcelona 

 Canvi de domicili al Padró Municipal d'Habitants 
 Rectificació del domicili al Padró Municipal 

d'Habitants 
 Canvi de dades personals en el Padró Municipal 

d'Habitants 
 Alta al Padró Municipal d'Habitants de la ciutat de 

Barcelona  
 Alta per naixement a Barcelona al Padró 

Municipal d'Habitants 
 Baixa (urgent) per defunció al Padró Municipal 

d'Habitants 
 Consulta, reclamació i inclusió en el cens electoral 
 Confirmació de residència a Barcelona per a 

estrangers comunitaris o assimilats i per a 
estrangers amb targeta de residència permanent 

 Renovació d'empadronament a Barcelona per a 
estrangers no comunitaris 
 

 
Arxiu de Població. Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

 
Adreça Pl Carles Pi i Sunyer, 8*10, pl baixa, 08002 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
 

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://www.google.es/maps/place/Av.+Diagonal,+220,+08018+Barcelona/@41.4047213,2.1892269,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a3239cf1ac47:0x2ab2c04616b1f5a5!8m2!3d41.4047213!4d2.1914156
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
https://www.google.es/maps/place/Pla%C3%A7a+de+Carles+Pi+i+Sunyer,+8,+08002+Barcelona/@41.3852425,2.1717545,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a2f75039b4b1:0xba382e50306db240!8m2!3d41.3852425!4d2.1739432
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Telèfon 010 / 807 117 700 
 

Correu 
electrònic/ web 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/detall/arxiu-
de-poblacio-arxiu-municipal-contemporani-de-
barcelona_99400242727.html 
www.bcn.cat/arxiu/arxiucontemporani 
 

Atenció al públic L'atenció al públic es realitza mitjançant els canals d'Atenció 
Ciutadana de l'Ajuntament de Barcelona 
Cal cita prèvia 
 

Com arribar-hi Veure: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-
comunicacio-ciutadana/presencials/oac 
 

Modalitats de 
Servei 

 Certificat d'empadronament 
 Informe padronal 

 
 

 
 

CARTA DE SERVEIS D'HABITATGE 
 

ÍNDEX  
 
MISSIÓ 
 
DADES DE CONTACTE 
 
COMPROMISOS DE QUALITAT 
 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS  
SERVEIS 

Accés a l’habitatge amb protecció oficial i social a Barcelona 
Ajuts al pagament del lloguer i quota hipotecària 
Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona 
Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
Servei d’informació i orientació en matèria d’habitatge. Assessorament legal i 
mediació 

 
ANNEXOS 

Centres Prestadors 
 

 
La Carta de Serveis d'Habitatge està adreçada als ciutadans, entitats, 

professionals, empreses i organitzacions interessats en conèixer aspectes 
fonamentals dels seus objectius i compromisos i de la seva activitat referent a 
l'oferta de serveis a la ciutadania.  

 
La Carta de Serveis ajuda a que el ciutadà conegui els serveis que ofereix i 

realitza Habitatge alhora que apropa l'Administració Pública als ciutadans que en 
són usuaris: 

 
 Facilita l’exercici dels seus drets i obligacions. 
 Els ciutadans coneixen mitjançant la Carta què poden exigir i a què estan 

obligats. 
 Integra la veu del ciutadà a l'organització. Un dels punts fonamentals de la 

Carta és que estableix canals de comunicació i de participació del ciutadà, i 
de recollida i resposta a les queixes i suggeriments. 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/detall/arxiu-de-poblacio-arxiu-municipal-contemporani-de-barcelona_99400242727.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/detall/arxiu-de-poblacio-arxiu-municipal-contemporani-de-barcelona_99400242727.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/detall/arxiu-de-poblacio-arxiu-municipal-contemporani-de-barcelona_99400242727.html
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac
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 La Carta dóna transparència a la gestió i permet conèixer el grau de 
compromís pel que fa a la qualitat en la prestació dels serveis i el seu 
acompliment. 

 
MISSIÓ  
 

Des de l’Ajuntament de Barcelona treballem intensament per implementar una 
política d’habitatge que, no solament doni resposta a la situació d’emergència 
habitacional viscuda els darrers anys, sinó que sigui preventiva i al mateix temps 
innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge a la ciutat. 

 
És per això que per afrontar la complexitat dels problemes, la nova política 

municipal d’Habitatge implica treballar des de diferents àmbits com ara la 
promoció de nous pisos de lloguer social i assequible, la incorporació d’habitatges 
buits al parc de lloguer, la rehabilitació socialment proactiva i ecològicament 
eficient, i la promoció de noves formes d’accés i gestió de l’habitatge, així com 
l’atenció, acompanyament i ajuts a les persones que no poden fer front al 
pagament dels seus habitatges, i facilitant la mediació i la informació com a eina 
principal per garantir unes regles del joc per a tothom. 

 
DADES DE CONTACTE  
 
Adreça C. de Bolívia 105, 08018 Barcelona 

Veure ubicació aquí 
Telèfon 010 
Correu electrònic 
/ Web 

http://habitatge.barcelona/ca 

Atenció al públic L’atenció al públic es fa mitjançant la Xarxa d’Oficines de 
l’Habitatge de Barcelona. 

Com arribar-hi Autobús: 7, H12, 192, 40, 42 
Metro: L1-Glòries 
Tramvia: T4-PereIV, T5/T6- Can Jaumandreu 

 
COMPROMISOS DE QUALITAT 

 
 Dimensionar mitjançant el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, els serveis 

de les Oficines de l’Habitatge de la ciutat, per actuar de manera més 
proactiva i preventiva per evitar la pèrdua de l’habitatge habitual, tant amb 
recursos humans com amb prestacions. 

 Estendre el servei d'Intervenció en la Pèrdua d'Habitatge i Ocupació 
(SIPHO) a la resta de la ciutat. 

 Potenciar els processos d’adjudicació d’habitatge per a aquells col·lectius 
més vulnerables, destinant un major nombre d’habitatges, modificant les 
bases i revisant els criteris de barem per tal d’agilitzar el procediment.  

 Aplicar el nou Reglament per a l’adjudicació d’habitatges per emergència 
social per pèrdua d’habitatge. 

 Impulsar la prestació econòmica adreçada a persones amb dificultats per fer 
front al lloguer del seu habitatge amb l’objectiu que el puguin mantenir. 

 Coordinar la captació d’habitatges entre els diferents programes adreçats a 
la cerca en el mercat privat per posar-los a disposició dels programes 
socials d’habitatge. 

 Estudiar amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per simplificar les 
diferents línies d’ajuts al pagament de l’habitatge existents, possibilitant 
d’aquesta manera, una millor gestió que permeti establir un model d’ajuts 
unificat en el marc del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

 Mantenir els ajuts a la rehabilitació, adreçats a millorar l’accessibilitat i 
l’estalvi energètic dels habitatges i la introducció d’ajuts per a la 
rehabilitació dels interiors d’habitatges, afavorint la rehabilitació dels 
mateixos a aquelles unitats de convivència amb uns ingressos familiars per 
sota de 2,5 vegades l’IRSC. 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Bol%C3%ADvia,+105,+08018+Barcelona/@41.4062613,2.1930272,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4a33b43ce0a99:0xa4404eafd6fced1a!8m2!3d41.4062613!4d2.1952159
http://habitatge.barcelona/ca
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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 Ampliar els supòsits d’ajuts de cohesió social a totes les actuacions de 
rehabilitació subvencionables, en comptes d’aplicar-los únicament a obres 
de patologies estructurals i d’instal·lació d’ascensors. 

 Prevenir l’exclusió residencial i evitar els desnonaments, mitjançant la 
Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER), com a instrument d‘intervenció 
i mediació en situacions de pèrdua d'habitatge, ocupacions d'habitatges 
públics, i amb la capacitat de realitzar actuacions de disciplina. 

 
Indicadors i Objectius Generals: Per tal de fer més eficaç i satisfactòria la 

relació amb els usuaris dels nostres serveis, treballem amb indicadors i objectius 
de gestió d'aquests. Els indicadors donen informació de l'activitat realitzada en 
sentit quantitatiu (nombre d'atencions realitzades, sol·licituds rebudes, accions 
relacionals efectuades, volums econòmics dels ajuts, ....) i els objectius de gestió 
es centren en les mesures d'efectivitat operativa com ara els temps de resposta, 
les enquestes de satisfacció, qualitat i/o coneixement, els acompliments de 
terminis, ..... 

 
CANALS DE PARTICIPACIO, QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS 
 
Participació i 
col·laboració 
ciutadana 

Procediment: 
Es fa mitjançant el Consell de l'Habitatge Social de 
Barcelona, del Consorci de l’Habitatge de Barcelona. El 
Consell s'organitza amb un plenari i una comissió 
permanent. El primer està format per més d'una 
seixantena de membres en representació de la Generalitat 
i l'Ajuntament, dels grups polítics municipals, d'organismes 
i empreses públiques relacionades amb la planificació i 
construcció d'habitatges, dels consells sectorials de 
participació municipals, de les entitats socials sense afany 
de lucre, d'associacions i entitats de suport social per a 
l'accés a l'habitatge, dels ens cooperativistes, del 
moviment veïnal, dels sindicats, de fundacions socials, de 
les universitats, dels col·legis i associacions professionals, 
entre altres. 
 
Canals: 
 
 La participació ciutadana es fa mitjançant les entitats 

socials, sense afany de lucre, associacions de veïns i 
altres entitats representats de la societat membres del 
Consell. Podeu trobar el detall d’aquest membres en 
aquest enllaç 
 

Queixes, 
reclamacions i 
suggeriments 

Procediment: 
1.- Entrada: per registre ( telemàtic o presencial). Amb 
acreditació d’identitat i control terminis.  
2.- Derivació telemàtica a l’àmbit que correspon  
3.- Si cal , demanar aclariments a la sol·licitud, notificar 
pròrroga de terminis, notificar a tercers afectats . 
4.- Elevar proposta de resolució / resposta  
5.- Comunicació al sol·licitant via canal de comunicació que 
hagi facilitat l’interessat. 
 
Canals: 
 
 Telemàtic: 

http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/serveisIris.do?i=c&
tema=6&element=228&consulta=1&directo=0&tescolt
a=1&paraules=habitatge 

 Telefònic: al 010 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/consell-habitatge.html
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/serveisIris.do?i=c&tema=6&element=228&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=habitatge
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/serveisIris.do?i=c&tema=6&element=228&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=habitatge
http://w10.bcn.es/StpQueixesWEB/serveisIris.do?i=c&tema=6&element=228&consulta=1&directo=0&tescolta=1&paraules=habitatge
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 Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Presencial: En oficines OAC. 
 
Temps de resposta: Màxim 30 dies (Decret d'alcaldia de 
28 de maig de 2009 pel qual es regula el sistema 
informàtic per a la gestió de comunicacions dels ciutadans 
d'incidències, queixes i suggeriments) 
 

 
SERVEIS  
 

Els Serveis d'Habitatge de l'Ajuntament de Barcelona es centren en la gestió de 
l'habitatge amb protecció oficial, social i en borsa de lloguer pròpia, els ajuts en 
conceptes de disponibilitat i millora de l'habitatge habitual i l'orientació a la 
ciutadania en matèria d'habitatge. 
 Accés a l’habitatge amb protecció oficial i social a Barcelona 
 Ajuts al pagament del lloguer i quota hipotecària 
 Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona 
 Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 
 Servei d’informació i orientació en matèria d’habitatge. Assessorament legal 

i mediació 
 

 
Accés a l’habitatge amb protecció oficial i social a Barcelona 

 
Descripció Mitjançant el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb 

Protecció Oficial de Barcelona (RSHPOB) i la Mesa 
d’adjudicació d’habitatges per emergència social per 
pèrdua d’habitatge habitual, es facilita l’accés a l’habitatge 
a aquelles persones o unitats de convivència de Barcelona 
que tinguin dificultats per accedir a un habitatge del 
mercat privat, prioritzant la demanda més necessitada i 
garantint la màxima informació, homogeneïtat de criteris i 
transparència en el procés. 
 

Utilitat  Proporcionar informació als usuaris sobre el parc 
d'habitatges protegits i socials. 

 Facilitar la transparència en la gestió. 
 Constituir la base per a l’adjudicació dels habitatges de 

lloguer amb protecció oficial i d'aquells d'altres 
tipologies que d'acord amb al promotor adjudiqui el 
Consorci al municipi. 

Garantia La pròpia del procediment administratiu.  
 
Transparència i homogeneïtat en l’aplicació de criteris a 
l’hora de registrar sol·licitants i realitzar els procediments 
d’adjudicacions d’habitatge, d’acord al Reglament del 
RSHPOB, el reglament per a l’adjudicació d’habitatges i 
altres recursos residencials per emergència social per 
pèrdua d’habitatge i el Pla d’Habitatge vigent. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Reglament del RSHPOB 
 Reglament de la Mesa d’adjudicació d’habitatges per 

emergència social per pèrdua d’habitatge habitual  
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Dret a la inscripció i a la participació en procediments 
d’adjudicació d’acord a l’establert al Reglament del 
RSHPOB i/o del Reglament de la Mesa d’adjudicació 
d’habitatges per emergència social per pèrdua 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://ajuntament.barcelona.cat/ca/canals-comunicacio-ciutadana/presencials/oac.
http://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/ShowFile.do?ruta=NOU%20REGLAMENT%20AGOST%202014861008167265567629.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/reglament_definitiu.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/reglament_definitiu.pdf
http://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/ShowFile.do?ruta=NOU%20REGLAMENT%20AGOST%202014861008167265567629.pdf
http://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/ShowFile.do?ruta=NOU%20REGLAMENT%20AGOST%202014861008167265567629.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/reglament_definitiu.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/reglament_definitiu.pdf
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d’habitatge habitual 
 Dret a la participació en procediments d’adjudicació 

d’acord a l’establert a les diferents bases dels 
procediments que es convoquen, al Reglament del 
RSHPOB i al Pla de l’Habitatge de Catalunya vigent. 

 Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les 
dades personals. 

 Dret i garanties pròpies del procediment administratiu. 
 Les persones o UC que resulten adjudicatàries d’un 

habitatge del fons de lloguer social signen un acord 
social, en el qual s’estableixen els deures que han 
d’assumir les persones adjudicatàries per al gaudi de 
l’ajut o carència que puguin rebre per fer front al 
pagament del lloguer. 

 Deure de acreditar fefaentment les dades recollides en 
la sol·licitud. 

 Deure de comunicar qualsevol canvi de les dades 
presentades. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Inscripció, modificació de dades i renovació d’inscripció en 
el Registre: 
1. Sol·licitud mitjançant: internet, 010, presencial a les 

Oficines de l’Habitatge 
2. Registrar administrativament la sol·licitud. 
3. Validació de requisits per inscriure, actualitzar o 

renovar una sol·licitud. 
4. Esmenes de defectes en la presentació de la sol·licitud, 

si escau.  
5. Resolució de la sol·licitud presentada.  
6. Notificació de la resolució administrativa 
7. Arxiu expedient. 
 
Adjudicació dels habitatges: 
1. Inici del procediment d’adjudicació per resolució del 

Gerent del Consorci de l’Habitatge amb la publicació de 
les bases de la convocatòria i el llistat provisional de 
participants  

2. Lliurament de la sol·licitud de participació en la 
convocatòria per part de la persona sol·licitant (en 
funció del que estableixin les bases) 

3. Període de presentació d’al·legacions a les bases i als 
llistats provisionals. 

4. Resposta a les al·legacions i resolució del gerent del 
Consorci d’Habitatge de Barcelona, juntament amb el 
llistat definitiu de participants. 

5. Realització del sorteig o barem (en funció del que 
estableixin les bases). 

6. Publicació dels llistats definitius de persones 
adjudicatàries i llistat de reserves (en el cas de sorteig) 
o publicació del llistat definitiu ordenat amb base a la 
puntuació obtinguda, en cas de procés de barem. 

7. Citació i atenció personalitzada a les persones 
seleccionades provisionals, per a la comprovació i 
verificació dels requisits exigits. I gestió de la llista 
d’espera. 

8. Enviament dels expedients de les persones 
adjudicatàries als promotors corresponents. 

9. Comunicació de titularitat (signatura del contracte de 
lloguer o propietat) per part del promotor. 

10. Baixa del RSHPOB de la persona o unitat de 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/reglament_definitiu.pdf
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convivència adjudicatària. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Realitzar un procediment d’adjudicació d’una promoció 
d’habitatges en 5 mesos (des de la publicació de la 
convocatòria fins l’enviament dels primers expedients 
de persones adjudicatàries al promotor) 

 Resoldre les sol·licituds inscripció, modificació de dades 
o renovació d’inscripció en un màxim de 20 dies hàbils 

 Adjudicar un habitatge del fons de lloguer social o 
recurs residencial al 70% de les persones sol·licitats 
d’habitatges per emergències socials. 
 

 
MODALITAT 1: Inscripció/Renovació/Modificació en el Registre de 
Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Barcelona 

 
Descripció La condició per accedir a un habitatge amb Protecció 

Oficial a la ciutat de Barcelona, és la inscripció en el 
Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial 
de Barcelona (RSHPOB).  
La inscripció té una validesa de 3 anys des de la data de la 
resolució d'inscripció. 
 

Ofereix Document. Justificant administratiu de la presentació de 
la sol·licitud d’inscripció/modificació de dades/renovació. 
Notificació de la resolució 
d’inscripció/modificació/renovació al Registre de 
Sol·licitants. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Presencial: OAC (només Oficina de Sant Miquel). 
 Telefònic: al número 010 (només pre-sol·licitud). 
 Telemàtic: a l'adreça web 

www.registrehabitatgebcn.cat 
 Correu postal: a l'adreça del Consorci de l’Habitatge 

(Sobre remissió AP 18001), Carrer de Bolívia, 105 1ª 
planta, 08018 Barcelona 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Presencial: OAC (només Oficina de Sant Miquel). 
 Telemàtic: a l'adreça web 

www.registrehabitatgebcn.cat 
 Correu postal: a l'adreça del Consorci de l’Habitatge 

(Sobre remissió AP 18001), Carrer de Bolívia, 105 1ª 
planta, 08018 Barcelona 

 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: Notificació a l'adreça del sol·licitant. 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 
 

Objectiu de gestió  Resoldre les sol·licituds inscripció, modificació de dades 
o renovació d’inscripció en un màxim de 20 dies hàbils. 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-placa-sant-miquel_92086012508.html
http://www.registrehabitatgebcn.cat/
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://guia.barcelona.cat/detall/oficina-d-atencio-ciutadana-de-la-placa-sant-miquel_92086012508.html
http://www.registrehabitatgebcn.cat/
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MODALITAT 2: Adjudicació d’habitatges protegits i socials 
 
Descripció Les persones inscrites al Registre de Sol·licitants 

d’Habitatge amb Protecció Oficial participaran 
automàticament al procediment d'adjudicació que es vagi 
obrint sempre que es compleixi amb els requisits que 
estableixin les bases de la convocatòria, entre els quals es 
pot trobar el presentar una sol·licitud de participació per a 
la promoció concreta. 
 
El Registre, s’encarrega de la validació i control de 
l’adjudicació i transmissió d’habitatges amb protecció 
oficial a la ciutat de Barcelona. Tant de primeres com de 
segones transmissions (nova adjudicació d’un habitatge ja 
adjudicat amb anterioritat. 
 

Ofereix Document. Instal·lacions. Bases de les convocatòries, 
llistats de participants i admesos, resultat del sorteig o 
procés de baremació. Citació, requeriment d’esmena, 
notificació resolució del procés d’adjudicació. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Els requisits de cada convocatòria i la necessitat de 
presentar una sol·licitud de participació a les persones 
inscrites al Registre, es coneixeran en el moment en què 
es publiquin les bases de la convocatòria. La sol·licitud 
(veure canals de petició) es pot lliurar de forma presencial 
i per correu postal. 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona.   

 Correu postal: a l'adreça del Consorci de l’Habitatge 
(Sobre remissió AP 18001), Carrer de Bolívia, 105 1ª 
planta, 08018 Barcelona 

 
Canals de Gestió  Presencial: Servei d’atenció dels afavorits als 

processos d’adjudicació (carrer Bolívia 105) 
 Correu postal: Notificació a l'adreça del sol·licitant. 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 
 Telefònic: al 010, i al telèfon del sol·licitant 

 
Canals de 
Recepció 

 Correu postal: Notificació a l'adreça del sol·licitant. 
 Telemàtic: al correu electrònic del sol·licitant 

 
Objectiu de gestió  Realitzar un procediment d’adjudicació d’una promoció 

d’habitatges en 5 mesos (des de la publicació de la 
convocatòria fins l’enviament dels primers expedients 
de persones adjudicatàries al promotor) 
 

 
  

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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MODALITAT 3: Adjudicació d’habitatges per emergència social per pèrdua 
d’habitatge habitual 

 
Descripció Les persones que es troben en una situació d’emergència 

social per pèrdua d’habitatge poden presentar una 
sol·licitud a qualsevol de les oficines d’habitatge. Un cop 
validat el compliment dels requisits determinats pel 
Reglament vigent d’adjudicació d’habitatge per a 
Emergències Socials i documentat l’expedient, s’elevarà a 
la Mesa d’Emergències Socials que és l’òrgan tècnic 
encarregat de valorar i prioritzar entre totes les sol·licituds 
i formular la proposta o denegació d’adjudicació 
d’habitatge del fons de lloguer social o recurs residencials 
a la Gerència del Consorci de l’Habitatge de Barcelona, que 
emetrà la resolució corresponent. 
 
S’entén per Fons d’Habitatges de Lloguer Social el 
conjunt d’habitatges en els quals la quantitat efectiva a 
abonar per les persones adjudicatàries es calcula d’acord 
amb els seus ingressos bruts. Per cobrir la part de lloguer 
que no és assumida per la persona adjudicatària, 
l’administració pot aplicar els mecanismes d’ajuts, 
subvencions o carències. 
 

Ofereix Atenció. Document. Citació, requeriment d’esmena, 
notificació resolució del procés d’adjudicació 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 
Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 

Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: Notificació a l'adreça del sol·licitant 
(d’empadronament o de notificació) 
 

Objectiu de gestió  Adjudicar un habitatge del fons de lloguer social o 
recurs residencial al 70% de les persones sol·licitats 
d’habitatges per emergències socials. 
 

 
Ajuts al pagament del lloguer i quota hipotecària 

 
Descripció Consisteix en l’atorgament d’ajudes econòmiques per al 

pagament del lloguer o de les quotes hipotecàries amb la 
finalitat de mantenir l’habitatge o inclús accedir-hi evitant 
d’aquesta manera l’exclusió residencial. 
 
Existeixen diverses tipologies d’ajuts segons la situació, els 
ingressos, import del lloguer i font del pressupost 
(municipal, autonòmic, estatal) 
 

  

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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Utilitat Possibilitar la permanència a l’habitatge. 
 
Evitar els desnonaments. 
 

Garantia La pròpia del procediment administratiu. Transparència i 
homogeneïtat en l’aplicació de criteris a l’hora de la gestió i 
tramitació dels expedients així com la realització de la 
proposta de resolució dels mateixos. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Prestacions econòmiques derivades de la mediació a la 
ciutat de Barcelona  

 Prestacions econòmiques per al pagament del lloguer a 
la ciutat de Barcelona 

 Prestacions econòmiques d’especial urgència 
 Prestacions econòmiques per al pagament del lloguer 

(lloguer just) 
 Subvencions per al pagament del lloguer 
 Modificació/actualització de dades Renda Bàsica 

d’Emancipació. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Sol·licitud de l’ajut 
2. Registre sol·licitud i introducció aplicació informàtica 
3. Requeriment de documentació si s’escau 

a. Deixar la sol·licitud en CR (compleix requisits) o 
NCR (no compleix requisits) 

4. Òrgan de control (auditoria) per a un percentatge 
d'expedients 

5. Resoldre la sol·licitud (favorable o desfavorablement) 
a. Realitzar la tramesa de pagament 
b. Resolució recursos, retrocessions, revocacions, 

suspensions, extincions 
 

Informació 
complementària 
 

Suport Habitatge. Situacions Inestabilitat Domiciliària 

Objectius de 
gestió del servei  

 Resoldre les sol·licituds en el termini màxim de 3 
mesos a comptar des de la data de presentació o des 
de la data de finiment de la convocatòria. 

 Fer el pagament de manera mensual al mes següent 
de la justificació, per part de l’entitat competent. 

 Resoldre els recursos d’alçada interposats en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de 
presentació. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans de 1 
mes. 
 

 
MODALITAT 1: Sol·licitud de prestacions econòmiques d’urgència social 
per al manteniment de l’habitatge de lloguer i per a les derivades de la 
mediació a la ciutat de Barcelona. 

 
Descripció Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del 

lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos 
inferiors a 1,5 vegades l’IRSC, a qui el cost de l'habitatge i 
la seva dificultat per fer-li front pot situar en risc d'exclusió 
social residencial. Les prestacions són per al manteniment 
de l’habitatge de lloguer i per als casos derivats de la 
mediació a la ciutat de Barcelona. 
 
 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/convajutmunicipal2016.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/convajutmunicipal2016.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=754448&type=01&language=ca_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=754448&type=01&language=ca_ES
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?vmode=normativa
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-permanents-per-al-pagament-del-lloguer?vmode=normativa
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?vmode=normativa
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Renda-basica-demancipacio-00001?vmode=normativa
http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Renda-basica-demancipacio-00001?vmode=normativa
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En funció de la convocatòria de cada any, es dóna especial 
atenció a contingents especials. 
 

Ofereix Economia. Ajut econòmic per pagament del lloguer. 
 

Cost i forma de 
Pagament 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

La quantia mensual de la prestació es determina en funció 
de la següent fórmula:  
 
Lloguer actual–30% ingressos = import prestació.  
 
Cal pagar un lloguer mensual inferior a 800€. L’import 
mínim de la prestació és de 20€ mensuals quan el resultat 
dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a 
aquesta quantitat. 
 
Transferència bancària al beneficiari de la sol·licitud 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: Mitjançant transferència bancària al 
beneficiari de la prestació 
 

Objectiu de gestió  Resoldre i tramitar les sol·licituds en el termini màxim 
de 3 mesos a comptar des de la data de presentació o 
des de la data de finiment de la convocatòria.  

 Fer el pagament de manera mensual al mes següent 
de la justificació, per part de l’entitat competent. 

 Resoldre els recursos d’alçada interposats en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de 
presentació. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans de 1 
mes. 
 

 
MODALITAT 2: Renovació de les prestacions econòmiques per al pagament 
del lloguer a la ciutat de Barcelona.  

 
Descripció Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del 

lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos 
inferiors a 1,5 vegades l’IRSC, a qui el cost de l'habitatge i 
la seva dificultat per fer-li front pot situar en risc d'exclusió 
social residencial. 
 
La convocatòria de l’any 2016 té com a objectiu la 
renovació de les ‘prestacions econòmiques d’urgència 
social per al manteniment de l’habitatge de lloguer i per a 
les derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona’ amb 
resolució favorable l’any 2015. 
 

Ofereix Economia. Ajut econòmic per pagament del lloguer. 
 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

La quantia mensual de la prestació es determina en funció 
de la següent fórmula: 
 
Lloguer actual–30% ingressos = import prestació 
 
L’import mínim de la prestació és de 20€ mensuals quan el 
resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a 
aquesta quantitat. 
 
Les Oficines d’habitatge de Barcelona instrueixen i resol el 
Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telemàtic: Mitjançant transferència bancària al 
beneficiari de la prestació 
 

Objectiu de gestió  Resoldre i tramitar les sol·licituds en el termini màxim 
de 3 mesos a comptar des de la data de presentació o 
des de la data de finiment de la convocatòria.  

 Fer el pagament de manera mensual al mes següent 
de la justificació, per part de l’entitat competent. 

 Resoldre els recursos d’alçada interposats en el termini 
màxim de 3 mesos a comptar des de la data de 
presentació. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans de 1 
mes. 
 

 
MODALITAT 3: Sol·licitud de prestacions per al pagament del lloguer.  

 
Descripció Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del 

lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos 
inferiors com a regla general a 1,5 vegades l’IRSC, a qui el 
cost de l'habitatge i la seva dificultat per fer-li front pot 
situar en risc d'exclusió social residencial. Amb pressupost 
autonòmic. 
 

Ofereix Document. Notificació de la resolució de l’expedient. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Cal pagar un lloguer mensual inferior a 750€. La quantia 
mensual de la prestació es determina per la diferència 
entre l'import del lloguer que paga la persona arrendatària, 
lloguer concertat, i l'import que hauria de pagar. L’import 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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màxim de la prestació és de 200€ mensuals i el mínim de 
20€ mensuals quan el resultat dels càlculs que determinen 
l’import sigui inferior a aquesta quantitat. Les Oficines 
d’habitatge de Barcelona instrueixen i resol l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telefònic: SMS al sol·licitant, per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 

Objectiu de gestió  Tramitar els expedients presentats en el termini 
màxim de 2 mesos a comptar des de la data de 
presentació de les sol·licituds. 

 Enviar els expedients seleccionats per l’òrgan de 
control en el termini màxim d’1 setmana a comptar 
des de la data de petició. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans d’1 
mes. 
 

 
MODALITAT 4: Sol·licitud de prestacions d'urgència especial per a 
l'habitatge.  

 
Descripció Són ajuts a fons perdut per a unitats de convivència que 

tinguin ingressos inferiors a 3 vegades l’IRSC, a qui el cost 
de l'habitatge i la seva dificultat per fer-li front pot situar 
en risc d'exclusió social residencial. Amb pressupost 
autonòmic. 
 
Estan destinats a: 
 
1) Deutes d’impagament de rendes de lloguer o de quotes 

hipotecàries. 
2) A persones que han perdut l’habitatge com a 

conseqüència d’un procés de desnonament o 
d’execució hipotecària. 
 

Ofereix Document. Notificació de la resolució de l’expedient. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

L’import de l’ajut del deute s’atorga per 12 mesos amb un 
import màxim de 3000€ al mes. 
 
En el cas de les persones que han perdut l’habitatge la 
quantia mensual es calcula pel 60% de l’import del lloguer 
anual amb un màxim de 200€ al mes. 
 
Les Oficines d’habitatge de Barcelona instrueixen i resol 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant, per part de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

Objectiu de gestió  Enviar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el 
termini màxim d’una setmana els expedients amb 
procediment judicial per impagament de les rendes de 
lloguer o de les quotes d’amortització hipotecàries. 

 Tramitar els expedients presentats en el termini màxim 
d’1 mes a comptar des de la data de presentació de les 
sol·licituds. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans d’1 
mes. 
 

 
MODALITAT 5: Sol·licitud de subvencions per al pagament del lloguer.  

 
Descripció Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del 

lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos 
inferiors com a regla general a 2,8 vegades l’IRSC, a qui el 
cost de l'habitatge i la seva dificultat per fer-li front pot 
situar en risc d'exclusió social residencial. Amb pressupost 
estatal. 
 

Ofereix Document. Notificació de la resolució de l’expedient. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Cal pagar un lloguer mensual inferior a 600€. La quantia 
mensual de la prestació es determina pel 40% de l’import 
del lloguer anual amb un màxim de 200€ al mes i un 
mínim de 20€. 
 
Les Oficines d’habitatge de Barcelona instrueixen i resol 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 
Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 

Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Telefònic: SMS al sol·licitant, per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya. 
 

Objectiu de gestió  Tramitar els expedients presentats en el termini 
màxim de 2 mesos a comptar des de la data de 
presentació de les sol·licituds. 

 Enviar els expedients seleccionats per l’òrgan de 
control en el termini màxim d’1 setmana a comptar 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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des de la data de petició. 
 Donar resposta a les queixes presentades abans d’1 

mes. 
 

 
MODALITAT 6: Sol·licitud de Modificació/actualització de dades Renda 
bàsica d'emancipació  

 
Descripció Derogació de la normativa reguladora de la RBE per a nous 

sol·licitants. Únicament queden vigents els expedients 
presentats amb anterioritat a l’1 de gener de 2012 els 
quals poden sol·licitar modificacions i/o actualitzacions de 
l’expedient. Amb pressupost estatal. 
 

Ofereix Document. Justificant administratiu de la 
modificació/actualització de dades de l’expedient. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Import màxim 147€ mensuals. 
 
Les Oficines d’habitatge de Barcelona instrueixen i resol 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: La recepció del lliurable es realitza 
presencialment a les Oficines d’Habitatge de Barcelona 
així com a les dependències de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya. 

 Correu postal: a l’adreça del sol·licitant. 
 

Objectiu de gestió  Tramitar els canvis sol·licitats en el termini màxim de 2 
mesos a comptar des de la data de presentació de les 
sol·licituds. 

 Enviar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya els 
canvis relatius al límit d’ingressos que comporten una 
revocació i/o extinció de l’ajut en el termini màxim de 
3 mesos a comptar des de la data de presentació. 

 Donar resposta a les queixes presentades abans d’1 
mes. 
 

 
Borsa d’habitatge de lloguer de Barcelona 

 
Descripció: Ofereix serveis de mediació entre persones propietàries 

d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu 
incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus 
assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de convivència i a 
joves entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits 
d'accés a les Borses. 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://www.agenciahabitatge.cat/
http://www.agenciahabitatge.cat/
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Utilitat: La incorporació d’habitatges buits al mercat de lloguer i 

completar l’oferta d’habitatges públics, per allotjar el major 
nombre de sol·licitants i en les millors condicions. 
 

Garantia: L’Administració té la competència en matèria d’habitatge 
 

Ofereix Ofereix serveis de mediació entre persones propietàries 
d'habitatges buits i possibles llogaters, i té com a objectiu 
incrementar el nombre d'habitatges de lloguer a preus 
assequibles i facilitar-ne l'accés a unitats de convivència i a 
joves entre 18 i 35 anys que compleixin els requisits 
d'accés a les Borses. 
 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Llei d’Arrendaments Urbans o la normativa vigent en 
matèria d’arrendaments i les seves modificacions 

 La Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a 
l’habitatge. 

 Pacte Nacional per a l’Habitatge 2007-2016   
 Pla estatal de foment al lloguer d’habitatges 2013-

2016 
 Decret 75/2014 de 27 de maig, del Pla per al dret a 

l’habitatge 
 Pla Local d’Habitatge de Barcelona 2008-2016, aprovat 

per acord del plenari del Consell Municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona el 28 de maig de 2008.  
 

 Encomana de Gestió de l’Àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Barcelona a BAGUR S.A que regula les 
prestacions del Servei del Suport per a l’accés a 
l’habitatge 

 Bases Reguladores de la Subvenció equivalent al 50% 
de la quota de l’ IBI per als propietaris que incloguin 
els seu habitatge a la Borsa de Barcelona, aprovades 
per decret d’alcaldia. 

 Bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la inclusió d’habitatges al programa de la Borsa 
d’habitatges de lloguer de Barcelona. 

 Bases Reguladores de les prestacions d’urgència social 
per al manteniment de l’habitatge de lloguer i per a les 
derivades de la mediació a la ciutat de Barcelona. 

 Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatges 
amb Protecció Oficial de Barcelona. 

 Normes Reguladores de la Borsa d’Habitatge de 
Lloguer de Barcelona. 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

 Dret a un habitatge digne 
 Deure de facilitar informació, documentada i veraç, 

necessària per valorar la necessitat d’habitatge segons 
la normativa. 
 

Procediments de 
gestió del servei 

Inscripció del pis a la Borsa. 
1. El propietari ofereix el seu pis a la Borsa/ programa 

pisos buits 
2. Inspecció de les condicions d’habitabilitat del pis 
3. Subvenció d’obres a l’interior de l’habitatge, vinculats a 

la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, si s’escau. 
4. Acord del preu de lloguer 
5. Inclusió de l’habitatge a la Borsa. 
 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555965&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=555965&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=473076&action=fitxa
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=473076&action=fitxa
http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Pacto%20Nacional%20para%20la%20vivienda%202007-2016.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-3780
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/normativa_i_documentacio/documentacio/habitatge_millora_urbana/habitatge/publicacions2/23_decret_75_2014/decret75_2014_impressio.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84963/1/7760.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84963/1/7760.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/84963/1/7760.pdf
https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/paginas/ShowPagina.do?idPagina=360
https://w30.bcn.cat/APPS/ofhreghabitatge/paginas/ShowPagina.do?idPagina=360
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/files/normeborsa.pdf
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/files/normeborsa.pdf
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Inscripció del ciutadà com a sol·licitant d’un pis de la 
Borsa. 
1. Sol·licitud d’inscripció i posterior aportació de la 

documentació requerida. 
2. Validació de la sol·licitud d’inscripció. 
3. Comunicació al sol·licitant amb la confirmació de la 

inscripció o la baixa de l’expedient. 
4. Un cop inscrit, el sol·licitant ha de fer recerca activa al 

portal d’habitatges per tal de concertar visites als pisos 
que li interessin. 

5. Assignació del pis d’entre els visitants interessats i 
formalització del contracte de lloguer. 

6.  Al llarg de la vida del contracte es dona 
assessorament tècnic, social i jurídic a ambdues parts 
contractants. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Incrementar un 30% els contractes de lloguer vigents 
dels pisos inscrits a la Borsa. 

 Mediació en la reducció del preu de lloguer en un 10-
15% respecte al preu del mercat. 

 Des de la captació de l’habitatge, signar el contracte 
de lloguer en un màxim de 60 dies. 
 

 
MODALITAT 1: Inscripció d’habitatges a la Borsa de lloguer de Barcelona  

 
Descripció La propietat d’un habitat que compleix el requisits de 

Borsa formalitza una sol·licitud d’informació per incloure el 
seu habitatge a la Borsa a un preu de lloguer sensiblement 
inferior al mercat privat i pot rebre els següents 
avantatges: 
 
 Garantia del cobrament de la renda amb la 

intermediació en el seu pagament. Aquest sistema es 
incompatible amb l'Avalloguer. 

 Avalloguer : és un sistema de cobertura del cobrament 
de les rendes de lloguer mitjançant el què es garanteix 
al propietari la percepció d’una quantitat equivalent a 
un màxim de 6 mesos de rendes de lloguer impagades 
un cop s’ha dictat sentència judicial. 

 Assegurança multirisc durant tota la durada del 
contracte. 

 Assegurança de cobertura de la defensa jurídica en cas 
d’impagaments. 

 Tramitació de la Cèdula d'Habitabilitat i/o del Certificat 
d'Eficiència Energètica (taxes excloses, en ambdós 
casos), condicionat a la formalització del contracte de 
lloguer amb la mediació de la Borsa. 

 Subvenció del Consorci de l’Habitatge de Barcelona per 
a obres d’habitabilitat o de condicionament dels 
interiors dels habitatges, d’acord amb les seves bases i 
en cas que es publiqués la convocatòria que la reguli. 

 Solució d’incentivar la captació d’habitatges buits o en 
procés de desnonaments que regularitzen la situació 
amb els residents de l’habitatge subjectes a la 
convocatòria que les reguli. 

 Subvenció de l’Ajuntament de Barcelona equivalent al 
50% de l’IBI 

 Assessorament jurídic i tècnic. 
 Redacció del contracte i mediació en la contractació. 
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 Seguiment de les obligacions contractuals, 
principalment en cas d’impagaments. 

 Redacció de l’acord de resolució del contracte en cas 
de sol·licitar-lo. 
 

Un cop l’habitatge està disponible es publica al Portal 
d’habitatges de la Borsa per que els sol·licitants 
d’habitatge puguin fer les seves peticions per visitar-lo. 
 

Ofereix Document. Acord d’inclusió o desinclusió de l’habitatge a 
la Borsa, en cas de completar el procés 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Per incloure un habitatge a la Borsa, cal que es donin les 
condicions següents: 
 
 Estar ubicat a la ciutat de Barcelona 
 Tenir cèdula d’habitabilitat o estar en condicions 

d’obtenir-la 
 Destinar l'habitatge a lloguer a través de la Borsa. 
 Disposar del Certificat d'Eficiència Energètica o estar 

en condicions d'obtenir-lo. 
 

Procedència d’habitatges: 
 Habitatges del mercat privat directament 
 Habitatge amb Protecció Oficial amb autorització per 

llogar de la Generalitat de Catalunya 
 Habitatges del Programa de Rehabilitació del Consorci 

de l’Habitatge de Barcelona 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Telefònic: Pre-sol·licitud d’inscripció al telèfon 010 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Telemàtic: al Portal d’habitatge de la Borsa 
http://www.habitatgebcn.cat/habitatge/ 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Correu postal: A l’adreça del sol·licitant 
 

Objectiu de gestió  Des de la captació de l’habitatge, signar el contracte 
de lloguer en un màxim de 60 dies. 
 

 
MODALITAT 2: Inscripció de sol·licitants i cerca de pisos de la Borsa 
d’Habitatge  

 
Descripció El ciutadà formalitza una sol·licitud d’habitatge de la Borsa 

(és requisit estar inscrit al RSHPO i per tant, si no ho està 
ho farà en paral·lel) i fa recerca activa entre els habitatges 
disponibles al Portal de la Borsa. Poden ser beneficiaris 
d’ajuts a la contractació (fiança i primer mes) i/o dels ajuts 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://www.habitatgebcn.cat/habitatge/
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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al lloguer. 
 

Ofereix Document. Carta informativa del estat de la seva 
sol·licitud, en cas de completar el procés. 
 

Cost i forma de 
Pagament 
 

0 euros 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Informació 
complementària 

Les famílies, unitats de convivència i joves que vulguin 
inscriure’s a la Borsa, han de complir les condicions que 
trobaran en aquest web, on també es detallen els 
avantatges i subvencions per als sol·licitants i ajuts 
complementaris 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Telemàtic: al Portal d’habitatge de la Borsa 
http://www.habitatgebcn.cat/habitatge 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Correu postal: Notificació a l'adreça del sol·licitant 
 

Objectiu de gestió  Des de la validació de la sol·licitud, comunicar l’estat 
de la sol·licitud en un màxim de 30 dies 
 

 
Ajuts a la rehabilitació d’edificis i habitatges 

 
Descripció Ajuts a la rehabilitació dels edificis i habitatges de la ciutat 

per millorar la qualitat i funcionalitats (seguretat, 
accessibilitat, estalvi energètic, conservació i habitabilitat) 
del parc d’habitatges existents així com incrementar el 
parc d’habitatges destinats a lloguer social mitjançant la 
captació i rehabilitació d’habitatges buits. 
 
El percentatge, programes i condicions per a la subvenció 
es publica a la convocatòria de cada any. 
 

Utilitat Millora les condicions d’accessibilitat, seguretat i estalvi 
energètic dels edificis i habitatges. Permet incrementar el 
parc d’habitatges de la Borsa de Lloguer Social. 
 

Garantia Les obres acollides al programa han de disposar d’un 
informe tècnic en que es valora les obres i la seva 
adequació a les especificacions tècniques de la 
convocatòria vetllant especialment per la qualitat 
arquitectònica de les propostes presentades. 
 

Ofereix Economia. Subvenció. 
 

  

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/borsa-habitatge.html
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://www.habitatgebcn.cat/habitatge
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Normativa 
reguladora del 
Servei 

 Publicades en aquesta pàgina: 
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-
rehabilitacio.html 

 Bases Generals i convocatòria específica 
 

Drets i deures 
dels usuaris 

Veure: 
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/1477075.pdf 
 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Sol·licitud Inscripció programa 
2. Informe Tècnic Inicial 
3. Inici obres i sol·licitud subvenció. 
4. Execució obres 
5. Informe tècnic final 
6. Resolució final subvenció 
7. Pagament subvenció 

 
Veure: 
http://w10.bcn.es/APPS/pauinformador/public/localizador.
do?reqCode=muestraBusqueda&set-locale=ca 
 

Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Presencial: a l'Institut Municipal del paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Presencial: a l'Institut Municipal del paisatge Urbà i 
Qualitat de Vida. 

 Telefònic: al número que li donarà el tècnic, i al telèfon 
del sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 
 

 Telemàtic: Transferència bancària 

Objectius de 
gestió del servei  

 Emetre l’informe tècnic inicial i final en un ermini de 30 
dies des de la sol·licitud o la comunicació del final 
d’obres. 

 Pagament en 90 dies des de la finalització d’obres amb 
l’aportació de documentació correcta. 
 

 
Servei d’informació i orientació en matèria d’habitatge. Assessorament 
legal i mediació. 

 
Descripció Servei de informació i assessorament legal gratuït en 

matèria vinculada a les Oficines de l’Habitatge i d’acord a 
les necessitats de la ciutadania. En cas de necessitat 
s’impulsen els procediments de mediació adients entre els 
propietaris i llogaters per tal d’arribar a acords entre les 
parts que afavoreixin el manteniment i ús digne de 
l’habitatge. 
 

Utilitat Servei d’assessorament legal gratuït en matèria 
d’habitatge 
L’assessorament legal permeten alhora actuar 
preventivament per evitar la pèrdua d’habitatge, per tant 

http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/ca/presentacio-rehabilitacio.html
http://www.bcn.cat/consorcihabitatge/files/1477075.pdf
http://w10.bcn.es/APPS/pauinformador/public/localizador.do?reqCode=muestraBusqueda&set-locale=ca
http://w10.bcn.es/APPS/pauinformador/public/localizador.do?reqCode=muestraBusqueda&set-locale=ca
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/
http://w110.bcn.cat/portal/site/PaisatgeUrba/
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prevenir procediments de desnonament. 
 
Promoure acords entre propietaris i llogaters que permetin 
mantenir l’habitatge. 
 
El servei de mediació pot activar ajuts per al pagament del 
lloguer. 
 

Garantia La informació donada al ciutadà per tal de conèixer i 
l’assessorament jurídic, si s’escau, és proporcionada per 
professionals especialitzats en temes d’habitatge. 
 

Ofereix Atenció. Document. En cas d’arribar a un acord de 
mediació, document tutelat per l’advocat de les Oficines de 
l’habitatge. 
 

Centres 
Prestadors 
 

 Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona 

Procediments de 
gestió del servei 

1. Sol·licitud d’assessorament legal i/o mediació 
2. Atenció al ciutadà 
3. Resolució d’assessorament o inici mediació: 
4. Contacte amb el propietari/administrador de l’habitatge 
5. Exposició de la situació 
6. Anàlisi de viabilitat d’arribar a un acord 
7. Proposta d’acords 
8. Tramitació ajuts, si correspon 
9. Seguiment signatura d’acords 
10. Seguiment situació 

 
Canals de Petició  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 

Barcelona. 
 

Canals de Gestió  Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 

 Telefònic: al número de l' l’advocat de les oficines (es 
lliurarà en petició si escau), i al telèfon del sol·licitant 

 Telemàtic: al correu electrònic de l' l’advocat de les 
oficines (es lliurarà en petició si escau), i al compte del 
sol·licitant 
 

Canals de 
Recepció 

 Presencial: A la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de 
Barcelona. 
 

Objectius de 
gestió del servei  

 Termini d’espera assessorament legal màxim de 15 
dies. 

 Obtenir com a mínim un 60 % de mediacions 
favorables, respecte als expedients finalitzats. 
 

 
  

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
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ANNEXOS 
 
Centres Prestadors 
Data actualització: 15/12/2016 
 
Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona. 

 
Adreça Veure: Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona. 

N’hi ha una oficina a cada districte 
Telèfon L’atenció telefònica es fa mitjançant el 010. 
Correu electrònic 
/ Web 

barcelona@oficinadeclubs.cat 
http://oficinadeclubsbarcelona.cat/ 
 

Atenció al públic L’horari d’atenció al públic és els dilluns, dimarts, dimecres 
i divendres de 8.30 a 14.30 hores, i els dijous de 8.30 a 
20.00 hores, ininterrompudament. 
 
Per veure els dies excepcionals en els què les oficines 
romandran tancades, l’atenció i l’horari d’estiu, cliqueu 
aquest enllaç 

Com arribar-hi Veure: Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona. 
N’hi ha una oficina a cada districte 
 

Descripció Les oficines de l’habitatge de Barcelona són l’espai de 
trobada per a la ciutadania en matèria d’habitatge. Les 
oficines consten d’un equip tècnic especialitzat que 
s’encarrega d’oferir atenció personalitzada als usuaris.  
 
Aquesta xarxa d’oficines està impulsada pel Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona, format per la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. 

Instal·lacions Cada districte disposa d’una oficina de l’habitatge en la 
qual es concentren el major nombre possible dels serveis 
que sol·licita la ciutadania en matèria d’habitatge, i 
faciliten tot tipus d’informació, tràmits i assessorament, 
ajustant-se a les demandes propiciades per la conjuntura 
actual.  

Modalitats de 
Servei 

 Inscripció/Renovació/Modificació en el Registre 
de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial 
de Barcelona 

 Adjudicació d’habitatges protegits i socials 
 Adjudicació d’habitatges per emergència social 

per pèrdua d’habitatge habitual 
 Sol·licitud de prestacions econòmiques 

d’urgència social per al manteniment de 
l’habitatge de lloguer i per a les derivades de la 
mediació a la ciutat de Barcelona. 

 Renovació de les prestacions econòmiques per al 
pagament del lloguer a la ciutat de Barcelona.  

 Sol·licitud de prestacions per al pagament del 
lloguer. 

 Sol·licitud de prestacions d'urgència especial per 
a l'habitatge. 

 Sol·licitud de subvencions per al pagament del 
lloguer. 

 Sol·licitud de Modificació/actualització de dades 
Renda bàsica d'emancipació 

 Inscripció d’habitatges a la Borsa de lloguer de 
Barcelona 
 

http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
mailto:barcelona@oficinadeclubs.cat
http://oficinadeclubsbarcelona.cat/
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/xarxa-oficines
http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/consorci-habitatge
http://habitatge.barcelona/ca/qui-som/consorci-habitatge
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 Inscripció de sol·licitants i cerca de pisos de la 
Borsa d’Habitatge 

 Convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’edificis i 
habitatges 

 Informació, assessorament legal i mediació 
 

 
 

 
La Comissió de Govern, en sessió del dia 15-12-2016 adoptà el següent acord: 
 
Modificar l’acord de 21 d’abril de 2016 en el sentit d’incloure-hi l’annex adjunt 

sobre el dimensionament de personal 2016-2019 per fer front a l’adequat 
funcionament d’aquells àmbits i serveis declarats prioritaris i afectes als serveis 
públics essencials per dit acord, tant de l’Ajuntament de Barcelona com dels seus 
organismes públics dependents, i que ha de permetre la cobertura de necessitats 
urgents i inajornables mitjançant el nomenament de funcionaris interins i la 
contractació de personal laboral temporal d’acord amb el que prevegin les lleis de 
pressupostos vigents en cada moment. 

 
Instar als diferents òrgans municipals a dur a terme les actuacions necessàries 

per a la seva implantació. 
 
Els organismes públics dependents de l’Ajuntament de Barcelona compresos en 

l’annex impulsaran les accions necessàries per a la seva implantació d’acord amb 
el que prevegin llurs estatuts. 

 
Publicar la present resolució en la Gaseta Municipal als efectes pertinents. 
 
Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació 

i Seguretat i Prevenció. 
 
ANNEX 1. Pla de Recursos Humans 
 
L’adequat funcionament dels serveis que l’Ajuntament ha considerat essencials i 

amb funcions prioritàries (segons l’acord de la Comissió de Govern de 18 d’abril de 
2016) requereix del dimensionament de personal en els següents termes: 

 
Gerència Categoria Número 
D01 Ciutat Vella Auxiliar 8 
  Auxiliar (inspecció) 2 
  Gestió d'Administració General 2 
  TS Dret 2 
  TS Enginyeria 6 
  TS Gestió 4 
  TS Informació 1 
D02 Eixample Auxiliar 14 
  Auxiliar (inspecció) 5 
  Gestió d'Administració General 2 
  TS Dret 3 
  TS Enginyeria 13 
  TS Gestió 4 
  TS Informació 1 
D03 Sants-Montjuïc Auxiliar 4 
  Auxiliar (inspecció) 2 
  Gestió d'Administració General 2 
  TS Gestió 5 
  TS Informació 1 
D04 Les Corts Auxiliar 2 
  Auxiliar (inspecció) 1 


