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lnstruccions 

lnstrucció. lnstrucció sobre els criteris a seguir en 
el desplegament del Programa 1997-1999 d'escultu
res i altres intervencions artístiques sobre l'espai pú
blic i els edificis municipals 

La Comissió de la Llei Especial de Barcelona pre
veu, a l'avantprojecte de Carta Municipal, estendre a 
I'Ajuntament de Barcelona l'obligació de dedicar 1'1% 
de les inversions a l'enriquiment del patrimoni artístic 
de la ciutat, en la mateixa línia que avui ja s'ha conso
lida! a I'Administració de I'Estat i a la de la Generalitat 
de Catalunya. 

Per tal d'avanvar en aquesta línia i consolidar i po
tenciar el programa d'escultura pública inicial el1982, i 
en ús de les facultats atribu'ides a !'alcalde per l'article 
7e de la Llei especial de Barcelona i per l'article 21 de 
la Llei reguladora de les bases de regim local, i en vir
tut de l'article 21 de la Llei 30/1992, de 26 de no
vembre, de regim jurídic de les Administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, es dic
ta la present lnstrucció per la qual es fixen els criteris 
següents que cal seguir en el desplegament del Pro
grama 1997-1999 d'escultures i altres intervencions ar
tístiques sobre l'espai públic'i els edificis municipals: 

A) Finan9ament i gestió del programa. 
1. El programa d'espultures als espais públics de 

Barcelona i d'intervencions artístiques als nous edifi-
. cis municipals es finan vara amb 1'1% deis pressupos
tos d'inversió de tates les obres d'abast global finan
vades pel pressupost d'inversions de I'Ajuntament i 
deis lnstituts o de les empresas municipals, com tam
bé de les actuacions derivadas de la participació mu
nicipal amb Juntes de Compensació, Cansareis o ór
gans similars. 

2. Amb aquesta finalitat es creara, dins el capítol 
d'inversions, una partida pressupostaria específica a 
la qual s'atribuiran els esmentats fans. 

3. Queden excloses d'aquesta obligació les actua
cions el pressupost de les quals no arribi a 100 mi
lions de pessetes (IV A inclós), i aquellas que es refe
reixin a la creació, conservació i millora deis béns 
d'interes .cultural o edificis o espais catalogats com a 
patrimoni historicoartístic de la ciutat. 

4. En tot cas, la dotació pressupostária no será me
nor de 300.000.000 de pessetes, repartits en 100 mi
lions anuals al llarg del període considera!. 
B) S<>lecció i emplavament deis artistes i de les 

obres 
1. Les actuacions que integrin el programa seran 

d'artistes de reconeguda trajectória professional. Ex
cepcionalmenf podran ésser d'artistes emergents, si 
a judici de la Comissió Assessora gaudeixen d'una 
opinió molt positiva de la crítica especialitzada. Tam
bé, excepcionalment, podran adquirir-se obres d'ar
tistes difunts quan es pugui justificar els motius sim
bólics o conceptuals per aquesta decisió. 

2. En el programa es donará prioritat a les diver
ses posicions artístiques, estils o tendéncies per tal 
d'afavorir la més gran pluralitat i a millorar l'equilibri 

territorial de la distribució en el conjunt de la ciutat. 
3. L'import deriva! de la base anterior no es desti

nará necessáriament a una actuació en el marc terri
torial de l'obra de la qual procedeix tot i així, es tindrá 
en compte la procedencia territorial deis recursos de 
la programació, a escala de Districte, de les actua
cions derivadas d'aquest programa. 

4. Es donara prioritat a aquells emplavaments en. 
els quals al projecte urbanístic o constructiu vagi in
corporada una intervenció artística o escultura com a 
part integran! del projecte, prenent en consideració, si 
s'escau, les opinions del projectista. 

C) lmport de les obres 
Els honoraris o cost d'adquisició de cada obra no 

superará 1'1 ,5% de la dotació mínima del programa i 
el cost global de la seva implantació, tot compres, el 
5%. Xifres superiors requeriran decret d'Aicaldia, 
amb informe preví raonat del Consell Assessor. 

D) Consell Assessor 
1. Com a órgan consultiu per al desplegament 

d'aquest programa es crea un Consell Assessor, no
mena! per l'alcalde, que estará integral per: 

El presiden! de la Comissió de Política Cultural i 
Presidencia, el qual el presidirá i acordará l'órgan 
de gestió de cada actuació. 
El gerent del Sector d'Urbanisme. 
El gerent de l'lnstitut Municipal de Cultura de 
Barcelona, o persona en qui delegui. 

- El/la director/a de Serveis d'Arquitectura. 
- El/la director/a del Museu d'Art Contemporani de 

Barcelona. 
- El/la director/a de la Fundació Joan Miró. 
- El/la director/a de la Fundació Antoni Tápies. 
- El/la director/a del Museu Nacional d'Art de 

Catalunya. 
Fins a tres persones de reconeguda competencia. 

2. Aquest Consell Assessor informará necessária
ment les propostes de noves actuacions i, especial
ment, les que es refereixin a les excepcions planteja
des a la instrucció anterior, com també de la 
conveniencia de convocar concurs per a la selecció 
d'obres pera un indret particular. 

3. El Consell Assessor escoltará preceptivament 
els responsables deis projectes urbanístics o cons
tructius en el cas que la intervenció artística o escul
tura s'emplaci en espais urbans o edificis d'autoria 
contemporánia. · 

E) lnformació als Districtes i a la Comissió de Go
vern 

Es decidirá amb els Districtes corresponents els 
emplavaments previstos i les característiques deis 
projectes, pera les actuacions del programa. 

Anualment es donará compte a la Comissió de Go
vern de les actuacions que es derivin d'aquest pro
grama. 

Barcelona, 5 de novembre de 1997. L'alcalde, Joan 
Clos i Matheu. 


