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delegació en aquesta matèria conferida per decret d’Alcaldia de 7 d’abril de 2011 
(S/D/2011/1725). 

Barcelona, 30 de desembre de 2011. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 5986/11) 
 

* * * 
 
Decret. Segons la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de 

Barcelona, correspon a l’Alcalde l’exercici de la potestat sancionadora, atribució 
que pot ser desconcentrada conforme allò disposat en el seu article 13.2. 

Per això, en ús de les facultats atribuïdes a l’Alcaldia per l’article 13 de la Carta 
Municipal de Barcelona i 22 del Reglament Orgànic Municipal, disposo: 

Primer. Desconcentrar en els/les Gerents de Districte les atribucions següents en 
les matèries que siguin competència del Districte: 

1. Incoar i nomenar l’instructor/secretari de tots els expedients sancionadors de 
competència municipal per infraccions tipificades a la legislació sobre prevenció i 
control ambiental de les activitats, regulació administrativa dels espectacles públics 
i les activitats recreatives; les previstes a la legislació urbanística i de l’habitatge, a 
la de contaminació acústica, a la legislació de protecció dels animals, i a la 
d’horaris comercials; així com també a les infraccions tipificades a les Ordenances 
municipals corresponents a les matèries esmentades, l’Ordenança d’usos de 
paisatge urbà, l’Ordenança de medi ambient urbà, l’Ordenança de Protecció, 
Tinença i Venda d’Animals que no s’hagin delegat anteriorment a l’Àrea de Medi 
Ambient, les infraccions referents a guals, tipificades a l’Ordenança de circulació de 
vianants i vehicles, i les regulades a l’Ordenança municipal reguladora de les 
condicions de protecció contra incendis. 

2. Resoldre els expedients sancionadors esmentats, de competència municipal, 
sempre que la sanció per infracció no superi la quantia de 6.000 EUR ni excedeixi 
de tres mesos. 

3. Atorgar, denegar, revocar i declarar la caducitat de les llicències o 
autoritzacions administratives així com adoptar altres situacions administratives 
previstes a la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de 
les activitats, i a la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels 
espectacles públics i les activitats recreatives corresponents a matèries 
descentralitzades. 

4. Atorgar, denegar així com resoldre la resta de qüestions i requeriments, en 
matèria de llicencies de guals i d’instal·lacions, excepte aquells actes de gestió 
atribuïts als caps de les divisions dels serveis tècnics dels Districtes. 

5. Iniciar la tramitació d’expedients i adoptar, respecte les matèries prevenció i 
control ambiental de els activitats, i espectacles públics i activitats recreatives,  
totes aquelles  mesures de protecció de la legalitat  i les altres resolucions 
administratives no sancionadores com, entre d’altres, requeriments de cessament, 
retirada, legalització i d’ajust, la imposició de mesures correctives, d’execució 
forçosa, multes coercitives i l’adopció de mesures provisionals. 

6. Iniciar la tramitació d’expedients i adoptar, en matèria de protecció de la 
legalitat urbanística, entre d’altres, les ordres d’execució en matèria d’obres de 
conservació i rehabilitació, ordres de neteja de solars i edificis abandonats, els 
requeriments de legalització, d’ajust a les llicències d’obres o ordres d’enderroc, 
declaració de l’estat ruïna, així com les mesures correctores i les mesures cautelars 
de suspensió inicial i definitiva d’obres, precintes, retirada de materials, inscripció 
en el registre de la propietat, mesures de seguretat en matèria de conservació 
d’edificis, instal·lacions i serveis incloses les ordres de desallotjament, els 
requeriments d’aportació del certificat de conservació i seguretat dels elements 
exteriors dels edificis, multes coercitives i altres mesures necessàries. 

7. Cancel·lar, retornar i executar els dipòsits i garanties constituïdes per a 
garantir els elements urbanístics, en els expedients corresponents a matèries 
descentralitzades. 

Segon. Desconcentrar en els/les Regidors/es de Districte les atribucions 
següents: 
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1. Resoldre els expedients sancionadors, de competència municipal, per les 
infraccions tipificades corresponents a matèries esmentades a l’anterior apartat,  
sempre que la sanció imposada sigui superior a 6.000 EUR, i que la seva durada 
sigui superior a tres mesos. 

2. Acordar la publicació de la conducta infractora en els termes de l’article 53 de 
la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles i les 
activitats recreatives. 

Tercer. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 

Quart. Deixar sense efecte els Decrets de 2 de setembre de 1996 i 20 de gener 
de 2004 en les matèries que regula aquest Decret, i els Decrets de 30 de març de 
2010 en matèria d’horaris comercials i espectacles i activitats recreatives, així com 
qualsevol altra resolució d’Alcaldia que s’oposi o sigui incompatible amb allò que 
regula aquest Decret. 

Cinquè. Donar compte d’aquesta resolució al Consell Municipal. 
Barcelona, 12 de gener de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera. 
(Ref. 33/11) 
 

 
  




