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vial actualment denominat avinguda del Marqués 
de Comillas, situat entre la plaça de Sant Jordi i 
l'avinguda de la Reina Maria Cristina, al districte de 
Sants-Montjuïc. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 42) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de carrer de 
Carles Ferrer Salat per al vial situat entre l'avingu-
da d'Albert Bastardes i el terme municipal de l'Hos-
pitalet del Llobregat, al districte de Les Corts. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 43) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de placeta de 
Martina Castells per a l'espai situat entre l'esglèsia 
de Sant Llàtzer i el carrer de Sant Llàtzer, al distric-
te de Ciutat Vella. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 44) 
 

* * * 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de placeta de 
Ramon Torres Casanova a l'espai on s'emplaça el 
monument al ciclista, situat entre els carrers de 
Sants i d'Antoni Campmay, al districte de Sants-
Montjuïc. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 45) 
 

* * * 
 
 

Decret. Vistos el present expedient i l’informe de 
la Secretaria de la Ponència de Nomenclàtor, i en 
ús de les facultats conferides a aquesta Alcaldia per 
l’article 13è de la Carta de Barcelona, disposo:  

Aprovar assignar la denominació de plaça de Jo-
an Pelegrí per a la plaça de nova urbanització situ-

ada entre els carrers de Llobet, d'Ermengarda i de 
Miquel Bleach,al districte de Sants-Montjuïc. 

Barcelona, 15 de gener de 2010. L’alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 46) 
 

* * * 
 
Decret. En ús de les facultats atribuïdes a 

aquesta Alcaldia per l’article 13 de la Carta Munici-
pal de Barcelona i l’article 22 del Reglament orgànic 
de l’Ajuntament de Barcelona, disposo: 

Aprovar el procediment aplicable a les obres mu-
nicipals, d’acord amb el que estableix el document 
annex. 

Barcelona, 26 de gener de 2010. L'alcalde, Jordi 
Hereu i Boher. 

(Ref. 149) 
 
 

PROCEDIMENT D’OBRES MUNICIPALS 
 
 

1. Encàrrec de l’actuació d’inversió  
 
1. La Comissió de Govern té encomanades les 

següents atribucions:  
a) Determinar l’operador que gestionarà i contrac-

tarà l’actuació d’inversió.  
b) Realitzar l’encàrrec a l’operador municipal. 

2.Correspon al gerent municipal: 
a) Determinar, d’acord amb el que preveu aquest 

decret, el sector o àrea, districte, organisme 
autònom o entitat pública empresarial que tra-
mita l’expedient d’aprovació del projecte d’obra. 

b) Determinar en casos especials l’òrgan de su-
pervisió tècnica que ha d’informar preceptiva-
ment els projectes d’obres d’edificació, d’infra-
estructures o d’urbanització.  

3. Les facultats previstes en els anteriors apar-
tats s’exerceixen en el moment d’informe de 
l’actuació inversora corresponent al projecte o a 
l’obra, i es formalitzen en un únic document que es 
notifica per Secretaria General als òrgans i entitats 
determinats.  

 
2. Supervisió tècnica 

 
La supervisió tècnica té per objecte comprovar 

que els projectes d’obres d’edificació s’adeqüen a la 
legalitat urbanística i compleixen amb els requeri-
ments ambientals i de seguretat exigibles. Pel que 
fa a les obres d’urbanització i d’infraestructures la 
supervisió tècnica té per objecte comprovar que els 
projectes d’obres s’adeqüen a la legalitat urbanísti-
ca, als criteris generals de disseny i manteniment, i 
als requeriments ambientals i de seguretat exigi-
bles. Als efectes d’aquest decret, la supervisió tèc-
nica és l’informe tècnic preceptiu que realitzen els 
serveis municipals, i és independent de la supervi-
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sió de projectes executius prevista en el decret 
d’alcaldia de 19 de juny de 2009. 

 
A) Obres d’edificació  
 
1. La supervisió tècnica de les obres municipals 

d’edificació als efectes de verificar l’adequació ur-
banística, ambiental i de seguretat, sigui qui sigui 
l’operador, correspon al Sector d’Urbanisme i Infra-
estructures amb l’informe preceptiu, si s’escau, de 
l’Àrea de Medi Ambient o del Sector de Prevenció, 
Seguretat i Mobilitat, en els casos d’obres de nova 
planta i gran rehabilitació de més de 2.500 m2 de 
sostre o les obres, incloses les d’enderroc, que afec-
tin edificis catalogats amb els nivells A, B, C i D.  

2. La supervisió tècnica de la resta d’obres 
d’edificació i les d’enderroc correspon a la Direcció 
de Llicències i Espai Públic del districte correspo-
nent, sense perjudici d’allò que disposa l’apartat 4.  

3. La supervisió tècnica es formalitza amb un in-
forme final de conformitat tècnica de projecte.  

4. Les obres de manteniment, conservació, repa-
racions menors, instal·lacions complementàries, 
reforma de locals i instal·lació d’ascensors, sense 
modificació de l’estructura, no estan subjectes a 
supervisió tècnica per part del Sector d’Urbanisme i 
Infraestructures o de la Direcció de Llicències i Es-
pai Públic dels districtes. S’incorporarà a l’expedient 
d’aprovació l’informe del redactor del projecte amb 
el conforme del director tècnic, director de serveis o 
equivalent, amb condició de tècnic, de l’operador 
municipal, sobre l’adequació del projecte a la legali-
tat urbanística, ambiental i de seguretat aplicable.  

5.La conformitat tècnica de projecte de les obres 
d’edificació amb destí a habitatge es podrà forma-
litzar com a document de llicència d’obres. 

 
B) Obres d’infraestructures, elements d’urbanit-

zació i projectes d’urbanització 
 
1. La supervisió tècnica de les obres municipals 

d’infraestructures i elements d’urbanització d’actua-
cions de nivell de ciutat o d’obres corresponents a 
projectes d’urbanització, sigui qui sigui l’operador, 
correspon realitzar-la al Sector d’Urbanisme i Infra-
estructures amb l’informe preceptiu de l’Àrea de 
Medi Ambient, que integra els responsables de 
manteniment de l’espai públic, i del districte cor-
responent. 

2. Quan les obres o infraestructures es refereixen 
exclusivament a actuacions d’infraestructures de 
sistemes de sanejament, abastament d’aigua, ges-
tió del litoral, residus, neteja, enllumenat, verd i 
plans de manteniment integral de la vialitat, la su-
pervisió tècnica correspon a l’Àrea de Medi Ambi-
ent, amb l’informe preceptiu del Sector d’Urba-
nisme i Infraestructures i del districte corresponent. 

3. Les instal·lacions en matèria de regulació del 
trànsit i la mobilitat són competència del Sector de 
Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

4. La supervisió tècnica d’actuacions de districte, 
correspon a la Direcció de Llicències i Espai Públic 
del districte corresponent, que s’ajustarà als criteris 
generals de ciutat en matèria de disseny, manteni-
ment i qualitat, amb la col·laboració del Sector 
d’Urbanisme i Infraestructures i de l’Àrea de Medi 
Ambient que s’establirà en els corresponents proto-
cols. 

5. La supervisió tècnica es formalitza amb un in-
forme tècnic de projecte. 

 
C) Protocols 
 
1. El procediment i els informes que s’han 

d’incorporar als expedients es concreten en:  
a) El protocol de tramitació de projectes i de re-

cepció d’obres d’edificació, que adopten els ge-
rents d’Urbanisme i Infraestructures, de Medi 
Ambient, de Prevenció, Seguret i Mobilitat i el 
gerent adjunt d’Infraestructures.  

b) El protocol de tramitació de projectes i recepció 
d’obres ordinàries d’infraestructures, elements 
d’urbanització i projectes d’urbanització, que 
adopten els gerents d’Urbanisme i Infraestruc-
tures, de Medi Ambient i el gerent adjunt 
d’Infraestructures. 

2. S’establirà un protocol comú de tramitació per 
als districtes.  

 
3. Aprovació del projecte 

 
1. Els projectes d’obres han de ser aprovats pels 

òrgans competents de: a) els sectors o districtes; 
b) els organismes autònoms; c) les entitats públi-
ques empresarials. La tramitació de l’expedient 
d’aprovació s’ajustarà als protocols previstos en 
l’apartat 2. C) i als altres que s’estableixin. El ge-
rent municipal d’acord amb l’apartat 1.2 determina 
els òrgans o ens que tramiten l’expedient. 

2. La tramitació dels projectes ha de seguir el 
procediment administratiu corresponent d’aprovació 
inicial, exposició al públic, aprovació definitiva i 
publicació, llevat els casos que s’assenyalen a con-
tinuació, els quals requereixen d’una única aprova-
ció per part de l’òrgan competent:  
a) Obres en edificis municipals previstes a l’apar-

tat 2. A)4.  
b) Obres de manteniment, reparació i arranjament 

de l’espai públic, incloses les instal·lacions, els 
serveis urbans i les obres d’urbanització no in-
tegral, que no afectin de forma substancial la 
secció o la configuració de l’espai públic així 
com els projectes d’urbanització complementa-
ris. 

3. Els òrgans municipals centrals competents per 
a l’aprovació dels projectes d’obra ordinària són: 
a) Projectes que no superin l’import de 6.010.121,04 

d’euros: el regidor o regidora, el gerent munici-
pal, el gerent de sector, el gerent de districte, 
segons les delegacions vigents. 
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b) Projectes d’import superior a 6.010.121,04 
d’euros i que no superin els 15.025.302,61 
d’euros: la Comissió de Govern. 

c) Projectes d’import superior a 15.025.302,61 
d’euros i de durada superior als quatre anys, 
independentment de la quantia, llevat dels que 
superin el 20% dels recursos ordinaris del pres-
supost: la Comissió del Consell Municipal. 

d) Projectes d’import superior al 20% dels recur-
sos ordinaris del pressupost: el Plenari del Con-
sell Municipal. 

4. Els òrgans municipals competents per a 
l’aprovació dels projectes d’urbanització són: 
a) El quart tinent d’alcalde per a l’aprovació inicial. 
b) La comissió de govern per a l’aprovació definitiva. 

5. L’aprovació de projectes per part dels orga-
nismes autònoms i de les entitats públiques empre-
sarials s’ajusta a l’establert als seus estatuts. 

 
4. Societats que tenen la consideració de medi propi 

 
1. El Sector d’Urbanisme i Infraestructures realit-

za la tramitació dels expedients d’aprovació dels 
projecte d’obres que no tinguin el caràcter d’ac-
tuacions de districte, que siguin assignats com a 
operador a les societats: Barcelona d’Infraestruc-
tures Municipals, SA i societats del seu grup –Fo-
ment Ciutat Vella, SA, Proeixample, SA, Pro Nou 
Barris, SA, Agència del Carmel i entorns, SA i 22 
arroba bcn, SA– Barcelona de Serveis Municipals, 
sa, Parc d’Atraccions del Tibidabo, sau, Societat 
Urbanística Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, 
sa, Barcelona Regional, Agència Metropolitana de 
desenvolupament urbanístic i d’infraestructures, sa 
i Barcelona Sagrera Alta Velocitat, SA. En la trami-
tació de les actuacions atribuïdes com a operador a 
la Societat Municipal Barcelona Gestió Urbanística, 
sa, hi col·labora l’Institut Municipal d’Urbanisme. 

2. L’aprovació dels projectes d’obra ordinària del 
punt anterior que no superin l’import de 
6.010.121,04 d’euros correspon al gerent d’Urba-
nisme i Infraestructures, al gerent municipal o al 
quart tinent d’alcalde, d’acord amb els decrets 
d’alcaldia de delegació d’atribucions. 

3. Els districtes tramiten els projectes d’obra or-
dinària de les actuacions de districte assignades 
com a operador a les societats esmentades en 
l’apartat 1, i els seus òrgans 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. 

 
5. Execució de les obres  

 
1. Els mecanismes de seguiment de les obres 

s’estableixen als protocols de tramitació de projec-
tes i recepció d’obres. 

2. Les obres només es podran licitar per 
l’operador, abans de l’aprovació definitiva del pro-
jecte, quan s’hagi produït l’aprovació inicial 
d’aquest i s’asseguri la tramitació 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 Mobilitat, i el seu Comitè 
permanent, determinen les mesures necessàries 
per tal de coordinar les actuacions dels diferents 
agents.  

 
6. Recepció de les obres  

 
1. Són d’aplicació les normes sobre contractació i 

els plecs de clàusules i prescripcions dels contrac-
tes, la normativa patrimonial i la normativa urba-
nística i ambiental. 

2. Per a la recepció de les obres s’apliquen els 
protocols esmentats en l’apartat 2.C) i els que 
s’estableixin per als altres sectors, districtes o enti-
tats. La recepció de les obres garantirà l’adequat 
compliment dels requeriments en matèria ambien-
tal i de seguretat de les edificacions, infraestructu-
res o urbanització executades. 

3. Participa en la recepció de les obres, junta-
ment amb l’operador, el sector, àrea, districte, or-
ganisme autònom o entitat pública empresarial que 
sigui el destinatari final de l’obra.  

4. En el moment de la recepció de l’obra es farà 
constar el/s servei/s que n’assumeix/en el mante-
niment.  

 

7. Obres municipals i d’altres administracions 
 
Quan concorren en un mateix sòl obres munici-

pals i d’altres administracions que es desenvolupen 
en un projecte unitari, la conformitat tècnica de 
projecte es podrà formalitzar com a document de 
llicència d’obres i de llicència ambiental, si s’escau, 
del conjunt del projecte sense perjudici del proce-
diment d’aprovació del projecte municipal. 

 

8. Sistema d’informació i seguiment de les obres  
 
1. 1. S’establirà un sistema d’informació i segui-

ment integral de les obres que realitzen els opera-
dors municipals en el que figuraran les dades que 
es determinin en els protocols corresponents. 
Aquest sistema incorporarà, així mateix, les obres 
realitzades per altres administracions o per empre-
ses de serveis que incideixen en l’espai públic.  

2. Els serveis municipals d’atenció als ciutadans i 
el web municipal facilitaran la informació adequada 
sobre la programació i execució de les obres que 
afecten l’espai públic de la ciutat. 

 
 
 


