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L’Ordenança de Medi ambient de Barcelona publicada 
al BOpB de 2 de maig de 2011, preveu en el seu arti-
cle 45.1.4 que per comprovar que l’aïllament acústic real 
s’ajusta al valor projectat, l’ajuntament exigirà a tots els 
edificis de nova construcció i rehabilitacions integrals, 
després de l’execució de l’obra i abans de l’atorgament 
de la llicència de primera ocupació, els certificats de les 
mesures d’aïllament in situ.

La disposició transitòria 3a de la referida norma va aplaçar 
el compliment de l’esmentat article als edificis que iniciïn 
llur construcció als sis anys de l’entrada en vigor de la 
mateixa.

així mateix i a més de desenvolupar el precepte assenya-
lat, s’aprofitarà la celebració de la sessió per a fer un re-
pàs de la tramitació de llicències a la ciutat de Barcelona 
i el paper de les entitats col·laboradores de l’ajuntament.
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Introducció
La tramitació de llicències a Barcelona. 
entrada en vigor de la comprovació 
de l’aïllament acústic
Dimecres 10 de maig de 2017
Sala auditori apCe Barcelona

Aquest PDF permet omplir les dades d’inscripció a partir del pro-
grama Adobe Acrobat i Adobe Reader, de manera que si hi estan 
interessats han de complimentar els camps del formulari, guardar el 
document amb les dades que es demanen i fer click al botó “enviar”. 
Si es troba amb algun problema per enviar el PDF omplert, si us plau, 
descarreguin el PDF el seu ordinador i omplin-lo des del mateix. Per 
a qualsevol dubte i/o aclariment: aula@apcecat.cat

L’apCe posa en el seu coneixement que les dades facilitades poden ser 
incorporades als fitxers del seu sistema informàtic, subjectes a les normes 
dictades per la Llei Orgànica de protecció de Dades de Caràcter personal 
(15/1999). Aquesta Llei confereix el dret de conèixer, cancel·lar o modificar 
la informació que li afecti, si desitja fer ús d’aquest dret, enviï un escrit a 
l’apCe, a apce@apcecat.cat

09:00 - 09:15 Recepció i entrega de la documentació

09:15 -09:45 Presentació de la sessió

Sra. aurora López
Gerent adjunt d’Urbanisme de l’ajuntament 
de Barcelona

Sr. Lluís Marsà
president de l’apCe

09:45 - 10:30 La tramitació de llicències a Barcelona. 
Entrada en vigor de la comprovació de 
l’aïllament acústic

Sra. ester Santiago
Directora de Serveis de Llicències 
de l’ajuntament de Barcelona

10:30 - 11:15 El paper de les entitats col·laboradores 
de l’Ajuntament

Sra. Rosa Roca
Directora General de addient

11:15 - 11:30 Col·loqui
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