
L' Alcalde de Barcelona 

DECRET 

En ús de les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de 
Barcelona, 

DISPOSO 

PRIMER.- DELEGAR en el Tercer Tinent d' Alcalde, a !'empara d'allo disposat a 
l'article 13.2 de la Carta Municipal de Barcelona, les atribucions següents: 

l. En materia d'obres: 

1.1. Aprovar els projectes d'obres ordinaries d 'import inferior a 2.000.000 euros, IV A 
exclos, quan no estigui atribuida expressament la seva aprovació a cap altre organ 
municipal, organisme autonom, entitat pública empresarial o societat mercantil. 

2. En materia de planejament urbanístic: 

2.1. Resolucions sobre 1' inici deis treballs de planejament urbanístic, quan s'escaigui, i 
mesures de participació. 

3. En materia d'execució del planejament urbanístic: 

A) Instruments de gestió. 

3.1. Aprovació inicial de les bases i estatuts de les juntes de compensació o entitat 
urbanística col-laboradora en la modalitat de compensació per concertació. 

3.2. Aprovació inicial deis estatuts de les juntes de conservació. 
3.3. Aprovació inicial dels estatuts de les associacions administratives de cooperació. 
3.4. Prorroga de les exposicions al públic deis instruments de gestió o acordar-ne 

noves exposicions. 
3.5. Aprovació inicial deis comptes de liquidació definitiva deis projectes de 

reparcel·lació en les seves diferents modalitats. 
3.6. Aprovació d'operacions jurídiques complementaries de projectes d'execució 

urbanística en els suposits de l'article 168.1 del Decret 305/2006, de 18 de julio!, 
que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 

3.7. Aprovació inicial d'operacions jurídiques complementaries de projectes 
d'execució urbanística en els suposits de l'article 168.2 del Decret 305/2006, de 18 
de julio!, que aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme. 
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3.8. Sotmetre a exposició al públic els projectes de bases del concurs i projectes de 
conveni en la reparceHació en la modalitat de compensació per concertació. 

3."9. Sotmetre a exposició al públic els trets basics de la modalitat de cooperació i 
projecte de bases del concurs per a la concessió de la gestió urbanística integrada 
en la reparceHació en la modalitat de cooperació. 

3.10. Signatura de les actes d'ocupació directa. 
3.11. Acceptació de la cessió gratuita de terrenys qualificats de vials o d'altres sistemes 

derivats d'expedients de llicencies no descentralitzades o de la gestió urbanística. 
3.12. Acceptació de la constitució de servituds i drets d'aprofitament parcial derivats de 

l'execució del planejament urbanístic. · 
3.13. Formalització deis convenís urbanístics pera l'execució del planejament. 
3.14. Desnonament i llan9ament deis ocupants de les finques derivat d'instruments de 

reparceHació. 
3.15. Recuperació d'ofici de finques municipals ocupades que es trobin en un ambit de 

reparceHació. 
3.16. Signatura d'escriptures i formalització d'actes administratius i convenís en materia 

de gestió urbanística. 
3.17. Ordres d'enderroc en l'ambit d'instruments de reparceHació. 

B) Expropiacions. 

3 .18. A pro vació inicial de la relació de béns i drets de totes les expropiacions. 
3.19. Aprovació inicial deis projectes de taxació conjunta. 
3.20. Resolucions i acords en materia d'apreuament fins a 2.000.000 d'eurós. 
3.21. Signatura de les actes de pagament i d'ocupació de totes les expropiacions 

centralitzades. 
3.22. Desnonament i llan((ament deis ocupants de les fmques en expropiacions 

centralitzades. 
3 .23. Ordres d' enderroc de les finques expropiarles centralitzades. 
3.24. Signatura de les actes de reversió. 

4. En materia de llicencies d'obres: 

L'atorgament, denegació, modificació, revocació i anuHació de les llicencies d'obres 
integrades en la classe II de la Materia referida a l'apartat 1.1.1 de la Transferencia 18, 
que d'acord amb la normativa vigent són: 

- Projectes afectats per un Pla Especial d'abast de ciutat. 

- Projectes superiors a 2.500 m2 de sostre total. 

- Projectes sobre edificis, elements arquitectonics o espais inclosos individualment en 
els nivells de protecció A i B, en els Plans especials de Protecció del Patrimoni 
Historico-Artístic de la ciutat de Barcelona o altres plans de protecció. 

- Projectes promoguts per operadors públics. 
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S'exceptuen les llicencies d'obres majors de nova planta i gran rehabilitació previstes a 
les lletres a) i b) de l'Annex 1 de l'ORPIM, la superfície total de les quals sigui superior. 
a 20.000 m2 de sostre. 

5. En materia de convenís: 

a) Formalització de convenís urbanístics en materia de planejament general 1 

derivat. 
b) Formalització de convenís urbanístics pera l'execució del planejament. 
e) Formalització de convenís urbanístics en materia d'intervencióen l'edificació i 

l'ús del sól i del subsól. 
d) Formalització de convenís de col-laboració en materia urbanística 

6 En materia d'ordres d'execució: 

Adopció ordres d'execució en situacions éxtraordimlries, no derivades de 
procediments de protecció de la legalitat urbanística, en les materies no 
transferides als Districtes. 

7. En materia de recursos administratius en els següents amhits: urbanisme. regim 
d'intervenció en les activitats (ambiehtals. espectacles i activitats reoreatives, 
prostitució, habitatges d ús turístic, centres de culte i altres activitats sotmeses a 
algun regim d'intervenció). 

7.1. La resolució deis recursos adminístratius regulats a l'article 25.2 de la Carta 
Municipal de Barcelona, que s'interposin contra els actes dictats pels órgans dels 
Districtes. 

7 .2. La resolució deis recursos adminístratius que s'interposin contra els actes dictats 
per desconcentració d'aquesta Alcaldía. 

7.3. La resolució deis recursos potestatius de reposició regulats a l'article 52.1 de la 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local, que s'interposin 
contra els altres actes dictats per delegació d'aquesta Alcaldía. 

7.4. La resolució dels recursos administratius que s'interposin contra les resolucions 
dictades pels órgans deis Organismes i Entitats Munícipals dotats de personalitat 
jurídica propia, a excepció dels que s'interposin contra actes de gestió i inspecció 
tributaries i de recaptació. 

7.5. La resolució dels recursos administratius interposats contra els acords de les 
entitats urbanístiques col-laboradores. 

8. En materia de responsabilitat patrimonial: 

8.1. Resolució de les reclarnacions de responsabilitat patrimonial extracontractual 
derivada de les actuacions realitzades per 1' Área en materia d'Urbanisme i 
lnfraestructures i, en identiques materies, pels. organismes autónoms, entitats 
públiques empresarials i societats mercantils locals vinculades a 1 Área, llevat que 
estatutariarnent restin atribu'ides a altres órgans. 
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9. En materia de Patrimoni Cultural o béns catalogats: 

9.1. Les resolucions relatives als expedients administratius sobre béns immobles 
inclosos en el Patrimoni Cultural Catala o catalogats no atribu'ides a d'altres 
órgans municipals. 

SEGON.- ESTABLIR que en tes resolucions adoptades en exercici de les facultats 
delegades en aquest decret es fara constar expressament que s'actua per delegació de 
l'Alcalde. Aquestes resolucions exhauriran la via administrativa, d'acord amb l'article 52 
de lallei 7/1985, de 2 d'abriJ i 109 de la llei 30/1992, de 26 de novembre. 

TERCER.- DETERMINAR que les delegacions d'atribucions conferídes en aquesta 
resolució seran efeetives a partir del dia següent al de la seva signatura, sens perjudici 
de la publicació en el Butlleti Oficial de la Província i en la Gaseta Municipal. 

QUART.- DONAR COMPTE d'aquesta resolució al Plenari del Consell Municipal en 
la primera sessió que celebri. 

S.ECRF.TARIA GENERAL DILIGENCIA 

S' estén per tal de rer constar que ~'11 oquesta data I'Alcaldia ha 
dicta! lo present n:solució i n'ha ordena! el compliment. 

En dono fe, a Barcelona el dia 1 (~~ ( 1 
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