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Nom. t:xpecllent: . NUITI, Resolucl6: 

Vlat el.ptesen! exped/ent, el Tercer T/nent d'Alcalde que sotaslgna eleva a l'Alealdia la seguent 
PROPOSTA 01: REsoLUcIO: " • . . . . 

, ' 

,AP'RClIV, 'AR el proeed/men! par a l'ehlboraci6 Ila .tramitacló deis "rejentes ¡ l'exElCUoió de les 
obres municipals·tjue estableix el doeument Annex; DEIXAR sense efecte el Decret d'Alealdia. 
de 26 de !;lener de 2010 que va aprovar el procedinlentap/icable él les obtes municipals·. ' . . " ' 

.. 

. , 

~LDE 
.AhllonIIVI\IEIS I TO,lY1AS . 

En Ils 
l3arcelona, d/aposo: 



• 
ANNEX 

Ajuntament 
de Barcelona 

PROCEDIMENT PER A L'ELABORACIÓ 1 TRAMITACIÓ DELS PROJECTES D'OBRES 

1 L'EXECUCIO DE LES OBRES MUNICIPALS 

1. Actuacions d'inversió en materia de projectes i obres 

1. La Comissió de Govern, en materia d'actuacions d'invcrsió de projectes i obres municipals, informa 

l'actuació, determina l'opcrador que l'ila de gestionar i contractar i li efectua el corrcsponent end.n::ec, 

sens perjudici de les competencies del Consell rvlunicipal. 

2. El Tercer Tinent d'Alcalde propasa a la Comissió de Govern l'opcrador municipal de l'actuació, tant 

pe! que fa a l'cncarrcc del projectc C0111 a l'cxccució de l'obra. 

3. Les actuacions que inclouen l'elaboració de projectes han d'incorporar la documentació que es 

determina a l'anncx 1 i han d'haver estat informacles en relació als aspectes tccnics de l'encanee del 

projcctc per la Gerencia d'Habitat Urba, amb el vist i plan del Tercer Tinent d'Alcalde. 

2. Criteris dels projectes d'obres 

1. EIs projectes de les obres municipals han de tenir un disseny de qualitat i plena funcionalitat, garantir 

el compliment deis criteris i normes adients de sostenibilitat, adequació nmbientnl, eficiencin energeticn i 

mnnteniment, nixl com condicions cconomiqucs i socinls pertinents. 

2. En l'elabornció deis projectes s'bnn de pondernl' específicament els criteris següents: 

n) Disseny orientnt n In qunlitnt de vida de les persones. 

b) Utilització mcionnl deis recursos economics. 

e) Utilitat social. 

d) Execl·léneia en el dissen)'. 

e) Funcionalitat, durabilitat i manteniment eficient. 

f) Sostenibilitnt ambientnl, especialment vetllant per l'estalvi energetic. 



3. Comissió tecnica de projectes 

Es constituira un Comissió tccnica de projectes amb l'objectc de coordinar els criteris l'elaboració deIs 

projectes d'obres municipals en materia d'urbanització, manteniment integral de l'espai públic, 

edificació i infraestructures, promoguts pels organs, instituts i empreses municipaIs, a fi de garantir que 

s'ajustin al que preveu el punt 2. 

4. EIaboració, tratnitació i aprovació deIs projectes 

El procediment d'elaboració, tramitació i aprovació deIs projectes d'obres lnunicipals seguelx el 

procediment següent: 

a) Actuacions preparatories de l'encarrec del projecte. 

b) Informe d'Habitat UrM. 

e) Aprovació de l'actuació d'inversió i encarrec a l'operador, si escau. 

d) Contractadó o elaboració del projecte amb medis propis. 

e) Supervisió tccnica del projecte. 

f) Aprovació del projecte. 

5. Procediments aplicables a les obres 

1. En el procés d'execució i posada en servei de les obres s'han d'efectuar les previsions adients en 

relació a les següents fases: 

a) Aprovació de l'aetuació d'inversió i encarrec a l'operador. 

b) Contractació. 

c) Seguiment de les obres. 

d) Recepdó. 

e) Posada en servei. 

f) l'vIanteniment de les obres. 

6. Protoeols 

Els procediments corresponents a l'claboració, tramitació i aprovació de projectes i a l'execució i 

posada en servei de les obres es concretaran en els protocols que adoptin els gerents d'Habitat Urba, de 

Prevenció, Seguret i I.."Iobilitat i de Coordinació Territorial, que, en el seu moment, substituiran els 

aplicables en l'actualitat: 

a) Protocol de tramitació de projectes i de recepció d'ohres d'edificació. 
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b) Protocol de tramitadó de projectes i recepció d'obrcs ordinarics d'infraestnlctures, elements 

d'urbarutzació i projectes d'm'banització. 

e) Protocol de tramitaeió d'obres d'erufieaeió deis rustrietes. 

d) Protocol de tramitació d'obres d'urbanització dels districtes. 

7. Informe d'Habitat Urba. Actuacions preparatories 

1. C0111 a documentació preparatoria per a 1'encarrec de projectes, que sera en tot cas necessaria en els 

casos d'actuacions d'inversió, l'operador municipal a qui correspongui l'actuació o que la presenti a la 

Comissió de Govern, ha d'elaborar el document que preveu 1'annex 1 on es concreten les conrucions 

del projeete a desenvolupar. 

2. Aquesta obligació abasta els projectes que comporten la realització d'obres per part de les arees, 

empreses, organismes autónoms, entitats empresarials municipals i les altres entitats que actui"n COJ11 a 

medí propio S'cxclouen, en tot cas, els enca.rrecs corresponents a contractes auxiliars o connexos, com la 

contractació d'esturus geotecnics, els treballs topografics, cls enderrocs, les funcions de coordinació de 

seguretat i salut, les del pla d'ambíentalització i aItres de semblants. 

3. Les propostes d'encarrecs de projectes, avantprojectes, documents de criteris, directrius tecruques o 

similars d'import superior a "12.000 euros o 240,000 euros d'import estimat de les obres, previament a 

sotmctre l' actuació d'inversió a la Comissió de Govern o previament a la seva contractació, si aquest 

tramit no és necessari, s'han de trametre a informe preceptiu de la Gerencia d'Habitat Urba, que 

l'emetril amb el vist i plau del Tercer Tinent d'Alcalde. 

4. I--'informe s'emetra en el termini 1l1axim de quinze dies, un cop rebut el document preparatori defirut 

a l'annex 1 i, excepcionalment, es podra estendre, a més, a l'examen dels pIecs de condicions tecniques 

del contracte. Es podran convocar les reuruons i scssions de treball necessarles dins el tcrn1Í.lli 

expressat. 

5. La Gerencia d'Habitat Urba podra proposar representants en les meses de contractació, unitats 

tecniques i jurats deIs concursos per a la contractadó de projectes municipals. 

8. Supervisió tecoica deis projectes 

1. La supervisió tccruca deIs projectes d'obres d'edificadó té per objecte cor11provar que aquests 

s'adeqüen a la legalitat urbanística i compleixen amb els requeriments ambientals, d'estalvi energetic, 

accessibilitat, habitabilitat i de seguretat exigibles. Així n1ateix, vetllan\ perquc es compleixin els criteris 

de disseny establerts previament. 
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2. La supervisió tI~cnica deis projectes d'obres d'urbanització i d'infraesttuctures té per objecte 

c01uprovar que els projectes d'obres s'adeqüen a la legalitat urbatústica, als criteris generals de disseny i 

manteniment, i als requeriments ambientals, d'estalvi energetic, accessibilitat i de seguretat exigibles. La 

supervisió tecruca que preveu aquest decret és independent de la supervisió de projcctes executius 

prevista en el Decret d'¡\lcaldia de 19 de juny de 2009. 

3. En el procediment de supervisió tecnica del projecte s'ha de precisar S1 escau aplicar el pla 

d'auscultadó i el pla d'ambientalitzadó. 

4. EIs plecs de condicions deIs contractes de projectes, llevat que el tipus d'obres no ho requereixi, han 

de preveure l'elaboració delluanual o pla de manteniment de les obres, que ha d'incorporar el dtlcul del 

pressupost anual de manteniment. 

5. La supervisió tecnica deis projectes es rcalltza de la forma següent: 

A) Obres d'edificació 

1. La supervisió tecnica de les obres municipals d'edificació, sigui qU! sigui ¡'operador, en els casos 

d'obres de nova planta i gran rehabilitació de més de 2.500 m2 de sostre o les obres que afectin edificis 

catalogats amb els ruvells A o B, corres pon a la Gerencia d'Habitat Urba, a través de la Gerencia 

Adjunta d'Urbanisme i amb l'infonue corresponent, segons al naturalesa de les obres, de la Gerencia 

Adjunta de I\.fedi Alnbient i Selveis i la Gerencia de Prevcnció, Seguretat i I\,lobilitat. 

2. La supelvisió tecnica de la resta d'obres d'edificadó i les d'enderroc correspon al districtc, 

mitjan<;ant la Direcció de Llicencies i Espai Públic, sense perjudici d'alla que disposa l'apartat 4. 

3. La supervisió tecruca es fonnalitza amb un informe final de conformitat tecnica de projecte. 

4. Les obres de manterument, conservació, reparacions menors, instal-lacions complementaries, 

reforma de locals i instal'lació d'ascensors, sense tnodificació de 1'estructura, no estan subjectes a 

supelvisió t<~cruca per part de Gerencia d'Habitat Urba o deIs districtes (Dil'ecció de Llid:ncies i Espai 

públic). S'ha d'incorporar a l'expedient d'aprovació l'infonne del redactor del projecte que acrediti 

l'adequació del projecte a la legalitat urbatústica, ambiental i de scguretat aplicable, amb el confornlc del 

director teCrllC, director de serveis o equivalent de l'operador municipal, amb condició de tecruc. 

5. La conformitat tecoica de projecte de les obres d'edificació amb destí a habitatge es formalitza com 

a document de llicencia d'obres. 

B) Obres d'infraestructures, elements d'urbarutzadó i projectes d'urbanització 

l. La supelvisió tecnica de les obres municipals d'infraestructures i clements d'urbanització 

d'actuadons de ruvell de ciutat o d'obres corresponents a projectes d'urbanüzació, sigui qui slglll 
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l'operador, correspon realitzar-la a la Gerencia d'H?tbitat Urbil., a través de les Direccions 

d'Infraestructures o de Estrategies. En aquest proccdiment s'inclou l'informe preceptiu de la Gerencia 

Adjunta de ivledi Ambient i Serveis, que integra els responsables de manteniment de l'espai públic, i 

l'informe del districte. 

2. La supervisió tecruca de les obres o infraestructures que es refereixen cxclusivament a actuacions 

d'infraestructures de sistcmes de sanejament, abastamcnt d'aigua, gestió del litoral, residus, neteja, 

enllumenat, verd i manteniment integral de l'espai públic correspon a la Gerencia d'H?tbitat Urb?t a 

través de la Gerencia Adjunta de l\'Iedi Ambient i Serveis, i l'informe del districte corresponent. 

3. La supenrisió tccnica de les instaHacions i intervendons en la via pública en materia de regulació del 

tdnsit i de la mobilitat correspon a la Gerencia de Prevellció, Seguretat i tvlobilitat en coordillació amb 

la Gerencia d'H?tbitat Urb?t, que haura d})emetre rinforme correspollent en relació als aspectes 

urbanistics, d'urbarutzació i els elements urbans. Així luateix ha d'enletre informe el districte. 

4. La supervisió tecnica d'actuacions de rustricte correspon a la Direcció de Llicencies i Espai Públic 

del districte corresponellt, que ha de vetllar pel compliment deIs critefis generals de c:iutat en materia de 

disseny, manterument i qualitat, amb la col'laboració de la Gerencia d'H?i.bítat Urba que s' establid en 

els corrcsponellts protocols. 

5. La supervisió tecnica es formalitza amb un informe tccnic de projecte de la direcció de seLvelS 

competent. 

9. Aprovació del projecte 

1. Els projectes d'obres han de ser aprovats pels órgans de govern competents de l'Ajuntament, 

d'aconl amb les atribucions legals i les dclegacions vigcnts. 

2. EIs organismes autónollls i les entitats públiques empresarials aproven els projectes d'acord alub els 

seus estatuts. 

3. La tramitació deIs projectes ha de seguir el procediment administratiu corresponent d'aprovació 

inicial, exposició al públic, aprovació definitiva i publica ció, llevat els casos que requereixen d'una única 

apfovació per part de rórgan c01upetellt que s'asscnyalen seguidament: 

a) Obres en cdificis municipals previstes a rapartat 8.5.A)4. 

b) Obres de manterument, reparació i arranjament de l'espai públic, incloses les instaHacions, els 

serveis urbans i les obres d'urbanització no integral, que no afectin de forma substancial la secció o la 

configuració de l'espai públic, així com els projectes d'urbanització complementaris. 

La tramitació interna de l'expedient d'aprovació s'ajustara als protocols previstos al punt 6. 
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4. Els organs municipals centrals competents per a l'aprovació deIs projectes d'obra ordinaria són: 

a) Projectes que no superin l'import de 6.010.121,04 d'euros: la Comissió de Govern, el regidor o 

regidora, el gerent municipal, el gerent de l'area, el gerent de districte, segons les delegacions vigents. 

b) Projectes d'import superior a 6.010.121,04 d'euros i que no superin els 15.025.302,61 d'euros: la 

COnUssió de Govern. 

e) Projectes d'import supenor a 15.025.302,61 d'euros i de durada supenor als quatre anys, 

independentment de la quantia, llevat deIs que superin el 20% deIs recursos ordinaris del pressupost: la 

Comissió del Consell MunicipaL 

d) Projectes d'import superior al 20% deIs recursos ordinaris del pressupost: el Plenari del Consell 

MunicipaL 

5. L' organ municipals competent per a l'aprovació inicial i definitiva deis projectes d'urbanització és la 

Comissió de Govern 

10 . Societats que tenen la consideració de tncdi propi 

1. La Gerencia d'Habitat Urb:\ realltza la tramitació deIs expcdients d'aprovació deis projecte d'obres 

que no tinguin el caracter d'actuacions de districte, que siguin assignats com a operador a les societats: 

Barcelona d'Infraestructures ]\,'Iunicipals, sa i societats del seu grup, Barcelona de Serveis tvlunicipals, sa, 

Pare d'Atraccions del Tibidabo, sau, Societat Urbatústica ]\'-Ietropolitana de Rehabilitació i Gestió, sa, 

Barcelona Regional, Agencia rvletropolitana de desenvolupament urbarustic i d'infraesITuctures, sa i 

Barcelona Sagrcra Alta Velocitat, sao En la tramitació de les actuacions atriblüdes com a operador a la 

Societat ]\,'lunicipal Barcelona Gestió Urbarustica, sa, hi col, labora l'Institut f\hmicipal d'Urbanisme. 

2. L'aprovació deIs projectes d'obra ordinaria del punt anterior que no superin l'import de 6,010.121,04 

d'euros correspon al Tercer Tinent d'Alcalde o a la Comissió de Govern, d'acord amb els decrets 

d'alcaldia de dclegació d'atribucions. 

3. Els districtes tramiten els projectes d'obra ordinaria de les actuacions de districte assignades con1 a 

operador a les societats esmentades en l'apartat 1, i els seus organs, el Gerent !vIunicipal o la Comissió 

de Govern aproven els projectes corresponents a obres que no superin l'import de 6.010.121,04 

d'euros, d'acord amb els decrets d'alcaldia de delegació d'atribucions. 

11. Seguiment de les obres 

1. Els mecanismes de seguiment de les obres s'estableixen als protocols de tramitació de projectes i 

recepció d'obres. 
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2. Les obres només es podran licitar per l'operador, abans de l'aprovació definitiva del projecte, quan 

s'hagi produIt l'aprovació inicial d'aquest i s'asseguri la tnunitació conjunta amb el procediment de 

contractació, de forma que, en cap cas, s'adjudiqui l'obra sense l'aprovació definitiva del projecte. 

3. La Comissió d'Obres i l''vlobilitat, en pIe o lnitjanc;:ant el seu comite permanent, determinen les 

lnesures necess¡hies per tal de coordinar les actuacions deIs diferents agents. 

12. Recepció de les obres i posada en servei 

l. Són d'aplicació les normes sobre contractació i els plecs de cl?l.l1sules i prescripcions deIs contractes, 

la normativa patrimonial i la normativa urbanística i ambiental. 

2. Per a la recepció de les obres s'apliquen els protocols esnlentats al punt 6. La recepció de les obres 

ha de garantir l'adequat compliment deIs requeriments en lnateria ambiental i de seguretat de les 

edificadons, infraestructures o la urbanització executades. 

3. Les obres que comportin l'exerdci d'activitats sotmeses a l'ambit d'aplicació de al Llei 20/2009, de 

Prevenció i Control Ambiental, han d'incorporar abans de la posada en servei la declaració responsable 

del tecnic director conforme reuneixen les condicions ambicntals i de seguretat exigides. EIs pIecs de 

condicions deIs contractes poden incloure con1 a obligació la intervenció d'entitats col'laboradores que 

certifiquin eIs aspectes tecnics corresponents i efectuIn els mesuramcnts adients. 

4. Participa en la recepdó de les obres, juntamcnt amb l'operador, l'area, districte o entitat municipal 

que sigui el destinatari fmal de ['obra. 

5. En el nloment de la recepció de l'obra es fara constar cl selvei o ens nlUludpal que n'assumeix el 

manteniment. 

13. Obres lnunicipals i d'altres admil1istraciol1S 

Quan concorren en un mateix sól obres municipaIs i d'altres adlninistradons que es desenvolupen en 

un projecte Ulutad, la confonnitat tccnica de projecte es podd formalitzar com a documcnt dc !licencia 

d'obres i de Hicencia ambiental, si s'escau, del conjunt del projecte, sense perjuclici del procediment 

d'aprovació del projectc lnmucipal. 

14. Sistema d'infonnació i seguinlent de les obres 

1. S'establira un sistema d'infor1llació i seguiment integral de les obres que realit:zen els operadors 

municipals en el que figuraran les dades quc es deternllrun en els protocols corresponcnts. Aquest 
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sistema incorporan\, així mateix, les obres realitzades per altres administracions o per empreses de 

serveis que incideixen en l'espai públiCo 

2. EIs serveis municipals d'atenció als ciutadans i la seu electrónica municipal facilitaran la informació 

adequada sobre la programació i execució de les obres que afecten l'espai pÍlblic de la ciutat. 
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Annex 1. Docutnentació que preveuen eIs punts 1.3 i 7 

La documentació s'aportara en format de fitxa DI NA 3 que incloura el següent: 

a) Titol del projecte. 

b) Resum explicatiu (no !liés de 50 pamules). 

e) IVlellloria expositiva de l'obra a realitzar i que precisi les necessitats a que respon. 

e) Progmma funcional del projecte. 

t) Pressupost estimat de les obres. 

g) Servei municipal, organisme o empresa o altre que tindra al seu canee la gestió i el manteniment de 

l'obra 

h) Planol i informe de les condicions urbatústiques. 

i) Disponibilitat dels tenenys o dels edificis. 

j) Serveis municipals consultats. 

k) Plantejament de la n1emoria ambiental, si escau, de d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 15 d'octubre 

de 2009. 

1) Estimació deIs costos anuals de manterument. 

m) Condicionants en 11lateria de subsol, serveis afectats i mobilitat. 

n) Sistema de contractació i de selecció deIs projectistes proposat. 

o) f't'Iesures de participació que es proposa adoptar, si s'escau. 

p) I\.fesures de difusió i comunicació del projecte. 

q) Responsable del projecte i equip de seguiment de l'operador. 

r) Plantejament si s'escau del PIa d'auscultació d'acord amb la instnlCció aprovada pel Decret d'Alcaldia 

d'll d'abril de 2011. 

s) Identificar l'actuació a efectes de la inversió amb el qualificatiu de productiva, improductiva o neutre. 
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t) Descripció del elcments urbans a utilit;t,ar d'acord amb la Instrucció aprovada pel Decret d'Alcaldia 

d'11 de mar<; de 2011. 
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.HABITAT URBA Organ:TERCEM TIN~NcIA D'ALCALDIA' 

L-;..:.N;..:.úm:.:.; . .;;;I:;.;:;xpc;.ec.;;./e.;;.M.;;.I: _____ -'-'-"--JI·1 mm. ~esorucló: I 

Vlst el presant expedient, el Tercer ·Tlnen! d'A!calda ClUe sotaslgna eleva El l'Alcaldía la segUen! 
f'ROf'OSTA OE ~ESOLUCIO: ( '.' ' " 

CONSTITUIR ia Comissió técnica d~ projectes' que estil /~teg;ada pels me~bres sellQents:, 

a) f'resldéncla: la pe;~OMa titularae la Gerencia d'HEibílat Urbé I Arqultecte en Cap. 
\ '. , 

b) Les persones Iltulal'S deIs segoen! ót!jans í carreos: 
Gerencia AdjUnta d'Uroan/sme. 
Gerencia Adj~nta d!Habltá!ge. ", , 
Gerencia Adjunta: de Medl Am~lent I Servels Urbans. 
Oíreccló d'Estratégla d'¡'¡Eibltat Urbll. ' 

, OepartameMt de Ilroje,cles Urbans .. " . 
Oireceló d'lhfraestructures I Espal ptlbllc. , 
Olrecoló geMeral de'SIMSA , ' 
Oireceió téonica de BIMSA, ~e,slgHada pel Presiden!. 
DlrecelO técnica de SAGURSA. " 
Oirecoló Adjunta a 'la Ger~ncia Adjunta de Medl Amblen! I Servels Urbans.' 
DlrecelO de Servels d'lnve(slons ISapal Vial , " 
Dlrecoló de Serveis d'l::netgia I Qualilat Ambiental. 
Olreccló de Servels del c:;lole da I'Algua, ' 
Olreccló de Servels d'!:s/Jals, Verds 1 Blodlversltat 
OlrecclÓ nenlca de Mantenlrrienlll'la de Locals, ' 
,Oltecol6 de Servei\; de f'lanejameHI Urb'1Htstlo. ' 
0lrecol6 Tecnlca dell'atrcnat Municipal de I'Habltatlle, ' 
DlrecelO de Servels de Prevenel6. 
Olrecéló de Servels de Mobllltat. 

, ' , 

o) Un tecnic o téonloa designa! per cSdascUh deis gerents deis organa I ens segDents: 
Gerénclade cultura, Conelxement, crea\lvl\at í Innovaclo. '" ' , 
Gerencia de Quslltat'de Vida, Igualta! Il:sports. ' 
,Inslilut Munlclpsl d'lhfotmétlca. .' 
'Instl!ut Barcelona I:sI'orts. ' , . ' 
Instltut Municipal de Mercats. ' , 
Consorol d'Educacló. , 
Barceloha,de Servels Munlplpals !35,M. , , 

d) Dos directora 'o directores de Serveis de Llicencies '1 Espale Pllbllca de Olslrlcte,' de$ignats 
pel Gerent AdjUht de CoordlnaclO Territorial amb el vís! í plau del geren! del Olstrlcte 
corresponen!. , " ", 

e) La Presldéncla anomenara un secretario seoretárlá I un ponen\. 
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ASSIGNAIt-Llles funclons segUents: 

, • • ' 1, ~ •• '. • 

a) Definir crlterls técnlcs I dlrectrlus de caréct~r general per El I'elaboraoló de proJectes. ' 
b) Definir els oritetis generals deis QonoUrso!.l:de Ptojeotes i els allres procedlmepts IIcltatorls par 

a la selElccló del,s proJectlstes. !, ' ' 

I':L r!:~c~ 1"OOI¡::N1T 
11n. Sr. Il\lIlUl .. VI\lffS 

,l3arcelonE\: '---~--b'T-ff'--\--;",,-----1 
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