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---/. Ambli d'apH,,',.,",''-____ 

f . AqUe$I protocolle per objecte regular la redaCCIÓ, aupervisiO IlTamítaoO dels prOjeclll$, 
alJI com el segulmenl i la recepc::ió de les obres OfdifUlries d 'lIdlflClCi6, reforma o 
rehabllilaci6 correspOnenlS a actuacions de dislriele. que real;tten els dilefel11s opeIadoIs 
municipals, d'acord amb el deefel d'Alcaldia de 26 de gener de 2010. 

2, El promotor o operador municipal a qui s'encarr!lgui la redacció del projecte I I'execuc16 
de l'obra començara l'aplicació del proeed;ment des de la fase inicial. Ela operadors seran 
del8fTl1lnals per la COmissió de Govem de entfe els seet<n o ¡)fees, di$\rictes, organismes 
autÒllOrTl$, entitats empresarials locals o empreses municipals que sigUIn compelents pe< a 
realitzar ractuaci6. 

J, La COmIss16 de Govem qll8l1 Informa l'actu;lCll) In\lerSOl'8 (redacd6 d'un prqecIe Vo 
execució de fobra) concreta SI es tracta d'una actuació de dl$tricte. En principi tenen la 
considenlciO d 'actuació de di$\ricte les actuacions que se'ls atribueixen presauposl¡)riamenl. 
les actuacions de ciutat que realitten les societats municipalS es tramiten pel Sector 
d'Urbanisme I Infraestructures, d'acord amb ei decret de 26 de oer- de 2010. I el proIocoI 
escaient. 

.., Les propostes d1nYef'Sió es fonnulen a la Comissiò de GoYem en la fitxa normalitzada 
fllCllitada per la Direcció d' lnYefsions. la fibra ha de conlenir la de$CripCiO deta'ada de 
ractuooiO. S'inclouré la refl!fência a la t~ularitat i disponibilitat dels ~, s'indicarà si CilI 
desenvolupa!" o estan en tramitació Instruments urbanl!lllCS de planejament o de ge$l16 que 
condiciOnin ractuació, lles dades de rexplotador final de redifd (quilll estigui concrelat) 

5. Les actuacions d'edificació -equipaments, ap¡II'Caments en subsOl etc. - que incorporen 
obres d 'espai públic r&quereixen per a cada tipus d'obra una tram~ació i aprovació 
independent. seguint cadascun dels plotocoIs apJlcabla$ (YeUfe apanac IV d'aqueat 
protocol) 

6. Aixl mateix, aquest ptOIOCOJ té per obje(;te el proosdiment de supervis.>6 tècr!ica dels 
projectes d 'aHras opeI'ador. municipals, quan aqtlllSla COITl!spon .. dislrielas per raó del 
tipus d'obres. El procediment de IUpe¡visiO tècnica que s'aplica li les obres rnunldpaJs és 
equivalent al que •• produeix en les 1Ik:éncies. El procediment és el pravi51 el r8pllflatlV 
En aquest cas. el distriele reaitza la supervisió tècnica que 8C9ba amb remlHió de la 
confOIlMa4 tècnica de Pl'Oj8de i, en al seu cas , al tr¡)rmt correapor.ent al control inicial de 
ractivitat. qU8fl correspongui , un cop ao::abades Ie, obrel. 

7. Exemples: el proosdiment da supervisió tècnica., aplicable al pl'Qjecta de construc:ciO o 
reforma d'un poliesportiu promogui per 1'Institul Barcelona EIS9(Wtt o • les obres de 
construcció d 'un mercat p'omoglll per rlnltitut Municipal de ""',cats. Tamb6 • les obfes de 
rehabilitació d 'un centra da serveis sodal, promogui pel $edor d 'AQ::ió SociIIJ I Cóutadanl • . 
Els projedes lIÒn tramitatl per .'institut c:orresponent o la oer6ncia i aprovats pell òrgans 
competents, pefO la supefVislO tècnica mitjançant la ConfOfm~at Tècnica del Projecte 
COffespon al districte o al sector d'Urbanisme segon. ellipus d'obra, 

Il. les obres d'ediflcaciO o de gran fehabil~aciO d'habiWges es SQbTleIf3n '" l'acte lonnal de 
lIice!'Icia d'obres, ili banda del prOCediment d 'aprovaciO del profecte que, en el seu cal, 
corresponguI. 



Il. Tipologia del.. obns 

Als efectes d'aquest protocol , les obres de districte d'edificació, refom\a o relJabll,taC16 es 
dil5si!iquero ero 

a) 	 Obres de niyell t COnstru«iò , edifICaCIÓ de nova planta, gran retlabll,taciò, 
consolidaciO. reforma o retlabilitació, en actuacions de districte que e~cede¡¡un de 
2500 m2 de llOstre o el tracti d'obres. incloses les d'enderroc, que afectin a edlflC¡' 
ca talogats amb els nivells A,S o e, i edifocis urbanlsticament conside<ats de nive" O 

bl 	 !I , Construcció i edlf0caei6 de nova planta, gran rehabilitaclO, 
o retlabilitaci6, en actuacions de districte que !lli excedei xin de 

,.JO ,~2" ~'"'' I no es tradi d'edifICIs catalogats amb e~ nivells A, 8, C, o ed'lIcis 
urbanlslicament considerats de nivell O 

el 	Obres de niv1!1I III . Les obres de mantemment, conselVació, reparacions mer.ors, 
instaHacions c:ompIementèries, reforma de locals i instal·1ació d'a!ICensors. sense 
mod,flCació de l'estfUClur8 . 

III. Redacció J Superv;$Íó T«nln, del projecte 

1. OBRES DE NIVEll I 

a. l 'operador murlicipal que gestionau\ rexeo.ooó de l'obra proje<:tada. reahtr:a, 
habilualmoot, el prOjecte pertinent, la redaccIÓ del Qual el!lemalltza En Qualsevol cas, 
aquest pro¡ecte, per a la seva trarrotadó I aPfO\ladó lla de t_ l'informe favorable dels 
serveiS tèCniCS munlCop.al5 

b. 

en aquest 
I t de Locals de i 

~;;"''';;;¡~~~;;;;~;';:'-Cia t'Operador de fuM de l'edlfid. D'igual manera es demanilf<\ 
informe a la Dlrecci6 de SelVeis de Llicèncie.1 Espai Públic del districte. 

c, El procediment de participació de cada!ICu dels responsables municipals. I els terminis de 
murament d'informaeió, es troben a niwn esquemètic, en rAnne~ I del presool protocol. 

1. 1 Redacció del projecte 

f . f .•. La participació dels diferents responsables municipals en la fase de rediICCIÓ del 
prOjeCte fa que aqlMlst s'ajusti des del primer moment als criteris óefinlls . la qual cosa ha de 
permetre reduir el nombre de condÍClO!ls imposadeS en ta Conformitat Tècnica del Projecte. 

A l'Arme~ // fogllra la taula de responsables municop.al5 En espe<;l8l , ha da QlI8dilf clafament 
determina! a la fit~a de la Comissió de Govern el representant del servei o ens fT>IJ<llClpal Que 
65 el des\lnatan final de robra i del manteniment, qlH! ha de paftil;ipar en les d~eren!s fases 
de la redaccIÓ del projecte, trami!aeió admonistratjwa. seguiment i recep06 de les obres 

, 




En aquest procediment s'integren des del cornenoçament de la redaocciO del prOfeCIe els 
responsables muniQpals invotucrats en els d~erents projectes, segons ~ seves funcions. 

l a funcions dets responsables municipal' serè veUlar per III quatitat del projecte pel que la al 
seu imbit de reiiP0M3bo1itat. participant en la seva redacció. 

1. I.b . Adjudicada la redacciO del proted:e, I·openidof ho comunica a la Direcció d"Aduaci6 
lkbanlstica del Sector d·Urbanlsme I lnlraestl\.lCtufea I ala Dioec60 de serveis de llicènclea 
I Espai PUbIic:: del districte (que actuara com a tnular de les obrel' Aquestil comunlCadò 
haura d·anar acompanyada de la documentad6 deSCfiptiva del po-ojecte. t41ficient per definor 
el "istal de re!lpOllubIes municipals que han d·inteM!f1Ïr. aiKI com les reunion. o mes de 
segUrnef1t a establi". La oocumentaei6 descriptiva lara expressa referència a aquells 
responsables amb inleMlr"lCions espeCIals sob!"e el projocle I de difkil idenlifocaciO, com per 
exemple I entre d·allfes. Transports Municipals de Barcelona (TMB), Autorita t t.IetropoIitil del 
Transport (ATM). etc. 

1. 1.c. En el termini maxm de Ulu la [)recció d·Aduac16 Urbanlstica enY\8rè còpia del 
IImtat de responsables municipa ls del po-ojecte a l"openIdor municipal I a tots els 
responsables afectats. 

I. I.d . l ·operadol" municipal COrlYoearè els respomabIes municipals, recollits al llistat de la 
Directió d·Acluad6 Uobanlstica, a les reunions de seguiment de redac:çiO de projecte, en 
funció dels temes a tractar, per tal de realitzar el seguiment i analitzar els pn:¡bIemes que es 
plantegen. Depenent de I"objectiu de la reuniO, els cor\\locats seran uns o uns aHres, si bé en 
un moment o altre tot s llaufan d'haver estat convocats a partÍClp8(. Aquestes conlo'OC8tóries 
hauran d'anar acompanyades d·un documefll d'ayaptprojecte. 

e. convocara , alx l mal8Íll. a la Direor::oó Tècnica de Manteniment i Pla de locals del Sedor 
de serveis Generals I COordinació Terrrtooial en relació als enteris de manteniment, 
subminmtramenls i estaM energètic. 

A les reunions també serl!i convocat I"ope<ador final (eKpk¡!adorJ de I"edifici . el quiti haIri 
estat po-èvlament determinat a La ritxa d'encàrrec de la Comissió de GoYem d'lnvertlor1 • . En 
cas que al moment de I"eneèrrec aquest no estig"'; 8flC.fiQ concretat. la DireocI6 TècnCa de 
Manteniment I Pla de locals del SecIof de Serveis Generals i Coordinació Terrilorial 
po-8Clsara els criteri$ tècnic!! a segui" . lla Oirecdó de llleérlcies i Espa1 Públic del dislricte 
determinarè ela criteris d 'ús i funcionament de fediflci. totl eh Yinculanll per al futur 
operador. 

l a Direcció d·Urbanisme del Sector d'Urbanisme I Infraestructures ès oonYOCadll a les 
se$SlOllS de seguiment dels projecte I intervé . en \ot CBS. en relad6 a les actuacions que 
afecten edificis o elements de \iMantat municipal catalogat! amb els niYells A, e, e , i edifICI! 
ur!)anlsticamenl c:onsidefalS de nivelt D 

Hi haurlll com a mlnim dues reunion s. La primefa . per establir els cr~etis espec;llics del 
pro;e.::te l la/es seglien\ls. de seguiment an3Ilsll modif!CaelO. si escau, dels criteris definits 
inicialment. 

l 'Op&rador ai~ecarlI aeta de les reunions que lliurara als assisteots i que IICIUBsts hauran de 
signar. Amb aquesta signatura, s'ent~ a tots els efectes que els assisteots expressen el 
parer dels seus respectius serveis o empo-esel . 

1.1.&. Et redaaor eiaborafi!l el profBd.e que sera sotmès a supervisió tècnica . i t"adaplar' als 
criteris i condicions estilblerts en les rllunions de redaa:i6 del projecte , i recollits en l1li 
actes. 
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, . U . Tal ¡ Olm es desenYOlupa a rapafta' VIII d·aquest protocol . eal insistir &n qu6 el 
moment opOrtú per a realitzar les seSSIOnS explicatives I parlicipatives cio.JtadallllS. en relació 
als projectes, ~ aques!a fase de redacX:ió S'ÍflOOfPOflIran a t'eKpedient les actes ¡ els acords 
8ÓOptats, que sef3n formalment remesos per I"Òfgan competent a roper.¡dor municipal 
responsable de I"exped;ent 

1.1 Inici de la tr;,mitacló i responlllble d. I. tr;,mlt.cló 

1.1 .• . S·I!Iítia ~ ,ramitació de !"expedient amb !" e-ntrada del projecte basic. amb el contingut 
Que r!Qura a I"Anne~ //I a ~ Secretaria Delegada del Sector d'Urballlsmf! i Infraestructures. 
amb els documents .eIacionats a con,inuatlO 

a) Escrit SIgnat pel Difector GeneralfGerent de "operador mumcipal, adreçat al Gerent del 
Sector d Urbanisme I Inl raestructu.es. amb còp.a alia ~ Gerent del di!llricte. &n qu6 se 
sol licita la trarnltac:ió del projecte 

b) SIs e_emplars en paper del pro¡ecle adaptat a les condicions estableftes en ~ lase de 
redacclò. aix l com un axempla.r. també d·aquest, en format digItal. El nombre 
d·uemplars es podri ampliar a petició de la Dif8CCIÓ d·Ac!uaCIÒ Ufbanlstica. 

e) Còpia de la I~sla de responsables municipals 

Si I"expedient entra directament a un atlre depa/1am&nt municipal. aquest el remetra a la 
Secre\9ria Delegada del Sector d'Urbanisme i 'nfraestruduf8s 

NO s'i",dar. la tramitació dal"exped ient sense la presentació de la doc::umentació esmentada 
Olmplela Tanmateix es retornaré la documentació que no s·aju!lli al contingut de /"AnrIfJx III. 

1.1.b. la Sec1e1lIDa Delegada del Sector d·Ufbanisme i Infraestructures rernet l'expedient a 
la DireccIó d·Actuació Urbanlstiea. 

1.1.c. l ·operadoI" municipal l"Ia d·examiin.ar la COO"ecció del Pfojede pel que la all seus 
a5pec!e5 Iom1aIs i documentals, de mafM!fll que el projeda es Pfesenti a trafl"lltaClÓ una 
l189ada l"Iagin estat fetes les esmenes COO"esponents, quan s·escalgu," . 

1.1.d. Els projectes. tant des de la Ye5sant de robnl . com des de la YeQ8flt ambiental o de 
l"actMtat. han de ser inIormats &n un Informe Òflic de conformbl tècnica emès pef la 
Direcci6 d·Aduaci6 Urban lsticiJI 

1.1.e. At~ que la coordinaCIÓ tècnica entre el redactor del projecte. t'operador i els serveis 
municipals és lonamental per agdllar la concreció dels aspectes tècnics, el sector 
d'Urbanisme I Infraestructures, cada districte i !"operador deslgn.aran un re$pOfl!l8b1e lècnic 
de coordinació dels projeetes d·ed llicació. 

1.3. CondiciOniS del projec te 

1.3... la documenlació gràfica I eseriIa comprèn el contingui de l 'obra I la docufll8f1tació 
relatIVa a ,·activitat determinada. equivalent al contingui de la Ikència d·obres I da la "icénda 
ambiental O comunicació amb les separates corresponents. 

1.3.b. El projecte baaic ha de ser aufielentment delaRat com pef podar ser aYlllluat pels 
dllerents departaments t6cnics pefÒ sense el niveI de deta. de !"eKecutlU. Ai_O pefmet als 
tècnics municipals informar d'una lT"IiIf1era èg~. At1ora, possibilita que ropeflldol municipal 
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imalla trami1aci6 amb el projecllll bàsic l, 0lIl mal'lOOll sirnultanj¡¡ Vagi elaborant III pl(ljecte 
executiu, malgrat Que !IQueS! 110 podrà Quedar tancal fins Que 110 II1II disposi de lot. lIIIs 
informes .oHicilals aixl corn de la Conformrtat TkIlica del Projecte, Si el proJec1e executiu 
canvia suostancia lment en relació al projecIe basÍ<: ja informat, s'haurà de soImelrlll 
novamenl a informe I reinlciar el procés. 

Aquestlllll pautes s'han de umlr presen!. a l'Il(lI'a de fer els COITesponenl. endrrecs de 
projecIlII$. Els pro1edlStlll$ l'Iauran de lliurar successivament a) ravanl¡JrOjecte: b) el pro;ecce 
balit amb el conlWlgllt ÒIII/'AMeJl 11/ pef a les obI'lII$ i les actrvilal., i c) el pmjeçIe exerutiu 
que Inoorpol'i les obsefvaaons i/o condicions recollides a la Confom1itat TècnICa del 
Projecte 

I ,J,c, E.lramila un IOl expedienl ,tanl dlll l'obra com de l'8Cfjyjtal , amb un (Inic Informe de 
c:onloml~al tècnica. 

1.4. fnformes en el procés de supervIsió Iknk. 

1.4 ,. , La Direcció d'Actuació Urbanl.tica demana, si escau, 1111. informes l'IIIICfIssaris, a 
l'Àrea de Medi Ambienl. la Gerència de Prlllvenció, Segurelat l Mobilitat -Oiroocl6 de Viali\al i 
Servei de Prevenció, ElClindO d'Incendi. I Salvament (SP€ IS)· la OIoocI6 de LIio&ncIes i 
Es,* PIlblic del dislrictlll , III ropetadol finalllllqllotador de redifici (quart estigui c:onaetal) i a 
la Direca6 T ècntca de Manteniment I Pla de Locals del Sector de Se<veis Generals j 

Coor<IinaciO T ermarial 

Si l1li considera necessari l'In forme d'algun altre depart_nl. el 1OI'1icita.. la mateixa 
Direcci6 d'Açtuacló Urbanlstica. Aid mateix, s'hauran de tenIr pre!W!f1ls el. In formes de la 
Ponència Ambienlal Municipal i de la Pon6ncia Ambiental de la GeneraUtal. segons ols 
~~. 

La Direcció d'Actuació lJIbanlSbCa OOO ' IP'OV3!1l sl es necessari ,'infOlJTllll d'altres 
administracions iIo organismes munk:ipals. j els demanQ, 

' .4.b. La Direcci6 d'Urbanisme del Sector d'Urbanl!llTle j Infrae.lIuctl.If6. Informa 
preceptivamenl les ad.uacions que afeden edifici. o elements de t~ularítat municipal 
catalogats amb els nivells A, BoC, I edificis urbanJsticament considerats de nivell D. 

' .4.c. L'operador municipal ~ un exemptar del projecte en formal digitat III la Dioe0d6 
d'Urbanisme (Arquitectura I p. les Urbans) del Sedar d 'lJfbanisme i InfraeIltrUctures per 
al i5etI coneixement. A proposta de l'Arquitecte en cap fil projecto e. ¡)(IdQ Kllmetre a la 
ComIssió d'Arqu~ectura. 

1.4.d. Els responsables municipals hauran de niurar el. sellS in formes a la Direcció 
d'Actuació Urban($Iica en el termini de 20 dies dlllll de la recepció de soI·1icitud d'informe 
amb la documentació escaient. Els informes hauran d'lW\8( classificat. amb la disIinc:i6 A..B. 
C I) D, segon. tlguin: 

A_ 	 Informe parcia l favorable sense cap observació tècnica 
B. 	 Informe parcial favorable amb observacions o oondicions li aplicar duran! la fase 

d'e~ecuciO d'obra 
C. 	 Informe parcial favorable amb condicions relatr.e,. al projecte que s'hauran 

d'incofporar en el projecte que es presenti a lIpr'O'IlIci6 detinitivlll 
D. 	 Informe parcial desfa'olOfable 

, 




l ' inlonne de la Direc:ci6 de LliellnciH I ESj)iIi Públic del dislricte iodGurà, en 101 cas, 
l'adequació del projecte als C!ÍIB<is d'us ¡ m&nl eniment 

1,4,8, Per lai de poder coordinar 8Sfofços I agllil2:ar els lràmits l'Afea de Medi Ambient. el 
Sec10r de Prevend6, Segurelat I Mobililat (SPEIS), les Direccions de LIicéf1Cies I Espai 
Public dels districtes i la Direcció Tècr\lca de Mantenimenl i Pla de Locals del Sector de 
Sefl/eis Generals i CoordinaclO Territorial hauran de designar intefloculors o re sponll3bles 
de projecles d'obres municipals 

1.5, Conformitat tècnica del projecte (CTP) 

1.5,. , En el termini màXIrll de 45 din des de la jlfesent8CIÒ del jlfojede per pari de 
l'operador davant la Secretaria Delegada del Sector d'Lkbatusme i Infraestructures, la 
OorecOO d'Actuació UrbanlSlica emetm un informe resum tan4 des del punt de VIsta de IH 
obres com de f'adMtat, sempre que s'hagi rebul r informe de la J>onencia Ambiental de la 
Generalitat si és el cas. Aquest lemWlÍ ... cIou l 'esmentat anteriorment de 20 dieS establefl 
pel' a remiSSIÓ dels infonnes dels responsables municipals I de la Ponència A.mbIBntal 
mul'licopal En IOl cas, els informes hauran de _lIiural ' a la 0ire0d6 d'Actuati6 Urtlanlsbca 
amb una antelaclO mínima de 10 dies sobre el final del termini de 45 dies, i seran anticlpats 
a l'operador municipal (via mail) amb la fonalit.¡u que es pugui avançar en la correcci6 del 
Pfojecte, 

L'informe, anomenal Conform~af Técnica del Pro;ecl6 , assolei x el nivell de contfOj equivalent 
al d'una llicència d'obres iJo d'activitat i conté la valoraclO segllent: 

A, Conformitat tèmica favorable sense cap ooodK;1O 
8 . COnformita t tèmica favorable amb coodicioos a aplicar durant la fas.e d'execució de 

l'obra o de posada en funcionament de ¡·activitat 
C COnforrnilat tècnica favorable amb condicions relat"," al jlfojede que s'hauran 

d'incOf¡)Olllf en el projecte executiu que es p(&SBrlli a aproyaciO defonÍlNa. 

D ConfomlÍlat Tècnica desfavorable 


En el cas de Conformitat Tècnica del Pmjec:te ~favorable s'haur. de ri!1niciar el jlfocés. 

La conformltal tècnICa del pro;ecle el<pfessar", de manera clara el seu caràcter favorable o 
desfavorable. a.xf com les mesures o condlClOl1S a introduir També , 'especifiearan els actes 
de control relatIUS a la posada en funcionament óe 1"actJVitat. Al. lma1eix hauri d'inooopcrar 
I~, d'lIOOfd amb 1"1Irtide 36.1 ROAS, .'adequac:lO del projecte a la normatlVil vigent. 

1.5.b.. La 0ire<x:I0 d'Actuació Urbanlstica remet rinlOfme • la Secretaria Delegada del 
Sector d'Urbanisme I InffaeSlnJdures que la "iuram posIeriOI'mBfIl a 1'0C)eflId0f municipal 
juntament amb un e~emplar del projecte diligenciat. Aixl mateiX la notlJicarà a la Gerència 
del districte. 

1.5.c. L'oper9dor municIpal donaflllles directrius nacemriBs al PfOjectista per a ta redacci6 
del projecte e~eculiu 

2, OBRES DE NIVELL /I 

a, L'operador municipal que gestionilflll l'execuci6 de l'obra projectada habitualment, té 
I"encaffec del prqecle. la redacci6 del qual eX1emalitza. En qualsevol cas. aquest prOjede. 
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per a La lleva ttamit.aoO i aprovaCIÓ ha de tanÍ!" l'inloone favorable dels serveis tkrncs 
municipals. 

; 
t i del Sector de Pfeve4lci6, Seguretat I Mobilitat, 

integrant 8f1 aquest procediment als serveis (responsables) ITI\lnlcipals. a La Oireo::l6 T6cnica 
de Manteniment i Pla de Locals del Sector de SeIV1lis Generals i Coordinaci6 Ten~orial i a 
l'operador futur de rediliei. 

c. El procediment de parlicipaC'6 de cadascuna de les parta municipals involucrades, I els 
terminis de lliurament d'inf0rm:aci6, es troben a niva" esqoemétic. en t'Annex I del present 
protQCXII . 

2. I.a. la partjclpaci6 dels dilerents agents municipalS en La /allll de redacció del projecte fa 
que aquesl s'ajusti cies del primer moment als criteris defl'lb, La qual cosa ha de permetre 
reduir et IIQfIlbre de oondicioos imposades en la confocmitat tècnica del projecte. A l'Annex I1 
figura la taula de responsables mulllClpals. En espeaat. ha de quedar clarament de/annonat, 
a la rlllea de la Comssi6 de GoYem, el representant del MfV8i o ens municipal que 4Is ~ 
destinatari lloat de t'obra I del manteniment que ha de partlcipar 8f1 Ie$ dlt_ts fases de la 
1'fI<Iacci6 de Pfojecte, tr~ administrativa , seguiment i recepci6 de les oòtes. 

2. 1.b , Adjudicada la redacci6 del projecte, t'operador ho comunlc8 I la 0ireeci6 de SeM!is 
de lIiI»ncies i Espai Públic del districte Aquesta comunicaci6 hauri d'anar acompanyada 
de la documentaCIÓ descriptiva del projecte, w1'icient per definir el listat de responsables 
municipals que tIan d'int6fV6ntr, 31KI com tel reunions o fites de seguiment a asta~jr. li 
documentació descriptiva lri expressa refl!fèncla a aquells responsables municipals amb 
intervencions especials sobre el projecto i de dillcil identtficaCl6. com, per exemple I entre 
d'aMrM, Transports Municipals de Barcelona (TMB), Al¡1(lritat MetropoiU'I del TriKlsport 
(ATM), et<:. 

l , l ,e, En ~ terrrOni màxim de 6 dies, la Direcci6 de SeNels de Llicènciel i Espai Públic del 
districla 8f1'Iiara còpia d~ "istat de tots ell responsables municipals que hagin d'int8fVef1ir lIf1 
al projecte a topef8(lof municipallalois ell ~sables afectats. 

En aquest procediment . 'integren des del començament de la redac:ri'> det projec::te els 
responaables municipals, la fune16 d'tquests ser;lo vetllar per la qualitat del projecte lIf1 el 
que correspon al seu ambit de responS3bi!itat, participant en la redacci6 del mateix. 

2,1,d , L'~ municipal convocara ell responsables l'I''oUnicipals. recollits al Niatat de la 
DirecciO de Llicéncies i Espai Públic del districte, a les reunions de seguiment de rooacció de 
projecte, en lunci6 dels lernes a tradar. per tal de realitzar el seguiment i analitzar ets 
plobIemes que es pagueuin generar. 1:. 11 dir , que depenent de robjectiu de la reunIO. els 
c:onvocats seran uns o un. altres. $I be en un morTl8flt o iiltre tots hauran d'haY6f eltat 
c:onvocat. • participar. Aquestes con'o'OC8l6ries hauran d'anar acompanyades d'un 
dQÇl/ment d'I'flIntprojeçte 

L'opeIadoI municipal indounll en Ie$ seves convocatòries de rlll.lfllons de segl>irnent del 
projede \I la 0ire0ci6 d'Urbanisme det Sector d'Urbanisme i Inlntestructures. Ab! matei ~ 
convocara a la 0ireeci6 Tècnica de Manteniment i Pla de Locals del Sector de Serveis 
Generals I Coordinació Territorial en relació als criteris de manteniment, lubmnistraments, l 
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eslalvi energètic i a roperador rlf1a1 (e~pIota6or) de l'edifICi . el Qual haur~ estai p<~1 
determ inat a la flIXa d'endlfl'ec de la Comi$$ió de Govern d1nversions. 

En cas Que al moment de l'encàrrec l'oper3<!Of final de redlflCi municipal no estigui encara 
cor.c;:relat , la Direcció Tècnica de Manteniment I Pla de Locals del Sector de Serveis 
Generals I Coordinació Terr~orial ¡)fecisarà els criteris tècnics a seguir, i la Direcció de 
Llicències i Espai Públic del d istricte determinaré els criteris d'us i funcionament de l'edifici. 
tots ells vinculants per al futur operador 

Hi haur.il com a mlnlm dues reunions ' la ¡)flmera, pet' estab~r els etiteris especifics del 
pl'ojecte Ilalles segOenVs. de seguiment. anàlisi I modiflcació. si escau, dels ctiteris derlll~ s 
if'Iicialment. 

L'operador 81~ecafl!l acta de les reunions que lliurarà als aSlllstents i que aquests hauran de 
signar Amb aquesta s.ignatura, s'ent6n a IOlS els efectes que els assistents e~pressen el 
parer dels seus respectius serveis o empreses 

2, l ,. . El redactor del projecte elabofar~ el projecte que ser.il $O!més a supervisió téclllca I 
radaptarà als entelis I condlCiot1s establerts an tel reunlOt1S de redacci6 del projecte. i 
recoli!s en les actes. 

2, f.f. Tal I com es desenvolupa a ¡'apaftat VIII d'aquest protoool . cal insiS1ir en què et 
moment oportú pe!' a realitzar les sessions e~plicat ives i participatives Ciutadanes. en relació 
als projectel, es aquesta fase de redacció. S'incorpOraran a l'e~pedillf'lt les ade5 i els acords 
adoplats que seran fQlTTlalment remesos pel l'ÒI'gan competent a l'operador municipal 
reSpOn!KIble de re ~pedient. 

2.2.. . S'inicia la tramitació de l'e~pedient amb l'entrada del pro;ecte bàsic , amb el C9fIlingul 
Que flouri I l 'A!IIH!~ UI, a la Direcx:óó de Serveis Generals del diS1ncte, amb els documents 
relacionats a conllnuaClÓ: 

a) EsaiI signat pel DirectOlla GenerallGefent de ¡'operador munlClP8l, adreçat al GefentJa 
del distnCle en què se SQI·hcila la trarrvtaci6 del projecte E" aquest esent es fara 
C9f1star el nom, telèfor1l mail de la persona de contacte 

b) Tres e~emplars en paper del projecte adaptats a les condÍClOl'lI establertes en la fase 
de redacX:ió de projecte, alXl com tUl exemplar, en format dig'UII El nombre 
d'egrnp!ars es podr.!l ncrementar a petició de la Direcci6 de Servei de Llicèllcies I 
Espai Públic del distncte, 

cl Còpia de la I~sla de responsables municipals, 

Si l'e ~pedienl entrs directament a un allre departament. aquesl el reme!r.!I s ls Direc:c:i6 de 
SeNeis Generals del districte 

No s',"iciar8 la !rami!ació de l 'e~pedlent sense la presentació de la documen!ac:i6 esmentada 
completa. Tanmalei~ es relOl'nara la dOClJl1lef1tac:i6 que no s'ajusll al contingui de ¡:Annex III. 

2. l .b. La Oirecc:iO òe Servois Generals del diS1riC1e remei t'upedlenl a la 00recc:I0 de 
serveis de Lllcències i Espai Públic. 

2.2.1:, L'operadOl municipal ha d'examinar la 00I'f'ec:c:i6 del PfOier::te pel Que la als $&Us 
aSpecles formals i documenlals, de manera que el pro¡ecte es presenti a 1rami!ac:i6 UJ\êl 
vegada hagin estat reteltes esmenes COITesponenl 5. quan s'esc:aigUIIl 
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2.2.d, Els projectes. tanl des dI! la \/eManI de l'obra. com del de la vessant ambiental o de 
ra<;tMtat, han de se< infom1all en un informi! ÍIIIiC de conlOfrnital16olica per la 0iIeccó6 de 
Serveis de llicencies I Espai PúblIC d~ districte 

2.2 .•, Atès que la coordnaci6 tècflica entre ~ redaClor del projecte, l'operador I el districte 
és loname<1tal per agilitar la conaeci6 dels aspectes tknics. ta Direcd6 de Serveis de 
lIicénClel I Espai Públic del d;stricte I roper<Klor design8l'an un responsable tknic de la 
coordinació dels profIICIes d'ediflCllCiò. 

2.3. Condicioni del proJ&C1e 

2.3 .... La documenlaCl6 gliflca i esaita oomprèn el contingut de rabra I la documentació 
relatrva a ,'&Ctivitat determinada. equivalent al oontingut de la llicència d'obres I de la llicència 
ambiental o comunteaei6. amb les separates corres.ponents , 

2.3.b. El projecte bàsic ha de se< suficientment detallat com per poder ser avaluat pels 
di/Ofents depanament. tM:nics per6 sense el nivell de detal de reJecutiu. Ai~ò pennat als 
tècnics municipals ,nformar d'una manera ¡j,g~. Alhonl . po$sibi~ta que foper.idor municipal 
iniaT la tram~aciò amb el projede bàSIC I, de manera sm'Iultània. vagi elaborant el pro;ecte 
e.ecotiu , malgrat que aquest no podrà quedar tancat fins que 110 es disposi de tots els 
informes soIliciIats, aixl com de la Conformitat TknlCCl del Pro,ec:le. Si el projeCle e~ecutiu 
canvia substancialment en relació al projecte boè!IÍC ja informal , .'haUfi!l de IOImetre 
novamenl a informe I r&iniciar el proc4ll . 

AQuestel paules s'han de tenir presents a l 'hora de fOf els corresp:wI8fIl. an.cèrreca de 
projectes. Els projectistes hauran de lliurar successivamenl' a) r avantprojecte: b) el profllcte 
b;losic: amb al contngut de l'Annex 11/ per a te, obras i tes activitats, I c) el projecte e.ecutiu 
que incorpori les observacions ~ coodicions reooIIicIes a la conform~allècflica de projecte. 

2.3.c, Es tramita un sol expedient -1801de l'obra com de ractlvitat· amb un unic iflfonne de 
conformitat tknica. 

2.4. Infonnu en el procés de ,u~fVlsló rknlu 

2.4.... UI Oiracció de Lticéncies I Espai PUblic del districte demana, li escau, els in formes 
necessaris a: rAtea de Medi Ambienl, al SecIor de P1'lI'fendò. Seguretat I MobiIitat -Dilecdò 
de MobiIital I SeMIi de Prever.ci6, EJdinciò d'lnoeodll I Salvamenl (SPEtSI-, al sector 
d'Urbanisme I Infraestructuret.• la OiIecdò T6coica de ManterWnent i Pla de Locals del 
Sector de S&!veis Generals i COOnlinaciò T8ITitoi iai ¡ .1 futur ope!1IIb le~pIotadof de r l!dird 
(quan estigui concre1at). 

Si es COR$Ïo:Iera ne. e..ari rinfoone d 'algun altre ~, el 1OI·1iciIarlI la maleixa 
0ire<X:lò de Llicències I Espai Públlr.: del districte. Aúll matei~, s'han de tenir presents els 
Informel de la Ponència Ambiental Municipal I de la PonertC;l. Ambiental de la General~at, 
segons els casos, 

La rnrecciO de Llicénçies i Espai Public del districte comprovanll sl és necessari demanar 
Informe a d'altres adrrMnistracions Ilo organismes !TIIJniclpals. i els demanar. si s'eSC3U, 

2.4.b. L'operador municipal envianlI un exemplar del pr!)feçIe en formal digital a la Direa:Ió 
d'Urbanisme (Arqu~eclura I ProjecIes Urbans) del Saclor d'Urbanisme i InlreeltlUd:ures per 
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al seu eoneixement. A Pfoposta de l'Arqtútede en Cap el projed:e es podrà sotlMlre a la 
COmssió d'Arquiteeturil . 

2.II.c. Els responsables municipals hauran de "iurar els seus in formes a la Direca6 de 
lliOOncies I Espai Po.iblic de! districte en e! termini de 20 dies des de la re<:epOO de SQI ·licIIl.Id 
d'inlarme. amb la documenlació escaient. Els inlarmes hauflln d'anar classfficats amb la 
distinciO A. e, C oD. segons sigu in ' 

A 	 In forme parcia l favorable sense cap obsef\laeiO tbcnica 
B. 	 Informe parcial fa~orable amb obsef\l<IClOns o condicions a aplicar durant la lase 

d'execució d·obt"a 
C. 	 Inlorme parcial lavorable amb condicions relatives el projecte que s'hauran 

d'lnCO(por8( en ej projecte que es presenti a aprovadO delinrtiva 

O In lorme parcial desfa\lOl"able 


2.4.d. Pili" tal de poder coordinar esforços I agl~tar els trinV!s es propo$éll r establiment 
d'interlocutOfS o responsables de projectes d 'obres mul\lClpa!s per paM de rArea de Medi 
Ambienl l del Seclor de Pre-venciO. Segurelal i MotM1at (SPEIS) 

2.5. Confonnlr,lf tècnlclI del projecre (CTP) 

2.5./1. En e! telm'nl màxim de des de la presentaelO del proj6cIe per part de 
l'oper3dor municipal davant la Serveis ~Is del districte. la Direcci6 de 
LlK;ències I Espai Pilbhc del districte emet''''' un informe resum tant des del punt de vista de 
les obres com de l'actIVitat sempre que s'hagi rebut r informe de la Ponencie Ambientel de la 
Generalitat, 51 és el cas. Aquest te,mini indau l'esmentat ant&rlorment de 20 dies eSlablert 
per a remissió dels Inlormes dels respon!lllbles municipals intervlnents I de la Ponència 
Ambiental MunK:ipal En 101 cas. els informes hauran de ser lliurats a la Direcció de 
Llicències i Espai Püblic del diStricte amb una antelad6 mlnima de 10 dies sobre el final del 
termini de "5 dies. I seran anticipats a l 'operador municipal (via ma~) amb la rlna~at que es 
pugui avançar en la correcx:iò del prqecte 

L·informe. emès per la Direeoò de lIicéllCles i Espai PUbIic del diSlrct&. anomenat 
Co<Iformitat Téenlea 001 Projecte. asso6eix e! nival de eontrol equi'lalenl al d'una 1Iicèneia 
d'obres iIo d'adrvilat i mnt.1a \lBoIoraaó segilenl.: 

A. Conformitat tècnica fa\'Ol"3ble sense cap c:ondici6 
B. Conlormilal t«nica I~ amb Cl)lIdic:iOflS a aplicar dllfant la fase d'e~eeueiO de 

t'obra o de posada &Il funclonafll8f1t de ,'ac:lillitat 
C. Conformitat lècnica favorable amb condldons relatilles al prOjecte que s'kaUf3l"l 

d'incorporar en e! projecte e~ecu!iu que es presenti a aptOllaelO derlfl~N8 
D. Conformitat técnlca desfa\lOrab~ 

En el cas de Confomlilat Tecnica del Projede desfa\lOfllble s'haur1l (\e reinic:iar el proo!ls. 

La conformitat tècnica del PfOiecte expressara de manera clara el seu carocter fallOrable o 
desfavorable. ailrl com ~I mesures o c:ondÍClOfls a Introduir. Tambe s"especiflCllfllfl els ades 
de control relatius a la posada en lunc:ionament (\e radMtal. Ai.1 mateix llaor. d'incorporar. 
d'acord amb ral\icte 36.1 ROAS. radequa06 del projecte a la normati'o'a 'IigenI. 

2.5.b. La 0ifecci6 de LlicèrlCl8s ¡ Espai PUbIic del districte remet t'Informe a la Direea6 de 
Serveis General$ del districte qui la Iliurar;1l posteriorment a t'Operador municipal juntafll8f1t 
amb un exemplar del projecte d~igeneiat 
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2.5".", L'operador municipal donarà les directfll,I' neoessàries al pro/e(:tlsla per a la redacc;o 
llei projecte executiu . 

J. OBRES DE NIVELL 1/1 

a, Les obres de mantemment, conservaclO, repal'aClOlls me~, IIlSlal lacions 
complementanes, reforma lIe localS IlnslaHaaO d'aseenllln, sense modifICaCIÓ d'eslruetu<ll, 
no estan wbjecles al procedimenl lIe supervisi(:o téornca llei Sector d'Urbanisme I 
Infr8&Structures ni de la Direcció de Llduaes i Espai PUbIic del dislricte 

b, L·e.pedient d 'aprovació inoorporarta rlnlorme del redactor del projecte amb el confOfTT1e 
del dl((!ClorI8la tècnic, directorla de seNets ° equivalent. amb condició de tècnic, de 
roperador mlIflIc>paI , en el qual es constati l'adequac16 del projecte ela legalitat urbanlstlca, 
ambiental i als 8Specl8$ relatius a la seguretat 

IV, Cua. especl,"e''--________ 

l , Es poden donar els supòsits especiels segOents: 

al Les tramitacions amb efectes equivalel'1ls a la Uicéocie ambiental o d'actMtaI. 
bl Les tramitacions amb efectes equivalents a la ~ 8mbiental o d'adMtat, 

posteriorment a la conformitaltècnica de ,'obre 
e) L'informe lIe Conformitat T6cnica del Projed:e (CTP) i l'informe tècnic de projecte (ITP) 

sobre el matei>c projecte (el pnmer sobre redifbc;ó I et segon sobre la lHtIanítzoció 
associada) 

d) Els etldetroca 

2, Els casos a) i b) s'han d'lIIlalitzer in<Iiwluaiment, i caldr. etorgar una conloml~ at técrnca 
especll'lca, Cal tenir pre$eflt perO, que els proje<:tes amb contingul l:l'obra i d 'actMtat han de 
ser objecte de SlJpervisiO tècnica i d 'aprovació unlC8. 

3, Els casos CI es produiran quan lea obres d'edrficaciO de nova planta °gran rehabilitaclO 
vagin ~ d'una pan d'ufbaniWtc:lO (incIOa l'~nt), En aquell supòsit 
s'ha d'_be un Informe !«;nic lIe projecte de manera Independel'1t. que reculW les 
observ8ClOflS dels responsables de l'espai pUbIic; . Hi haurè lM unic profecte que IfICOIpoIala 
una sepa<lII8 de les obres d 'urb8nitzacl6_ 

Els dos i1 formes (CPT IITP) S'h8oUf3I'I d';ncklUfe a l'expedient admirllStraW, Al començament 
del procediment l 'hauré d'have< concretat però, que l'enjardinament ° les obres 
d'ufb.ilni!zadO no t8f1en l'entitat $Ulicienl per constituir un jlfOjecte independent. En els casos 
d'ufbanittaciO de 18 wperflcie d 'aparcaments o a~res lIIOS que es desenYOlupen en el 
subsòl el crilefi prefl!fent sera la tramitació de dos expedients amb dos pmject8$: un P8f tes 
obres de raparcament i l'aMil! per Ie, obres d'urbanització de la wperllcie. 

of. Per ala tramitac;iO deb casos d) en<IerrOC$, roperador mur>idpal pre~ntar" el projecte, 
amb el contingut legalment proce<Ient, a la Difecció de Serveis Generals del districte que el 
!rametra a la DirecciO de LIic6ncies I Espai Públic del districte, a fi de què aquesta emeti 
r/nfoune T«:n;cde/ ProjtJcte d"Enderroc" 

5". Les sol -licituds I els informes de la Ponència Amòoental Municipal I de la Ponèncaa 
Ambiental de la GMeraIiIat. segons els casos, s'lrK::orporarill1 a l'expedien!. 
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S, la no emissió dels in formes dins el termini esmenta! perme!rll la coo!onuació de lell 
actuacions rons aconsegUir la coorom1Íta! lèc::nica de prqecle, llevat que els infOfmes 
pefld.ents de ,etxe siguin determinants pet a t'api'ovació del projecte. 

1. Els inlorme-5 tècnics emesos hauran de ligurar a l'e~pedient 

V. Aprovació del projec te 

1, Òrgens competents 

D'acord amb la Carta municipal i el Reglament O!villne Municipal, conespoo aprovar les 
obres OI'dinillries que tenen el cal1k:ter d'aCluadon. de districte, ab òrgans municipals 
segOents 

a) obres rllls a 6.010.121 ,0«, que la té delegada 00 

geroots dels dislrictes, segons les _s oompetèncoes i SI es tracta d'un 
oontracle anllal (DA 23. 12.C)g) 
EIIIa gere<11 munidpal segons les seYIII competénaes I si es Irada d'un cootraCIe 

ranualital (DA 23,12.091. 
" ..",n. les obres d'import IlUpetÍOf a 6.010.12I ,04€ i inferior a 

· de I¡¡ quantia, llevat dels que 
o, ¡~~~]~~~~~~E~~.:~'~""'~~':':l:i~iÈ[ superior a IS.02S.302,61e i desuperin el I p pressupost 
d) El plenari !!el Coose!1 Muniçipal , les obres d'import superior al 20% dels reeur505 

Ofdinar;, del pressupost 

Tlpul eH procediment 

2. I . Pmç""'!!!!"" d"ap!oyacló amil informació D!Í/)/jçf 

2 I a Aquesc procediment d'aprovació es tr.1rNta d3Vant la 0irecd6 de SeIVftis GenernIs 
del districte i coosta de les segllef1ts lases: 

m,:::::~::;'~':"::'~~~~:'~I~8utlletl OfICial !!e la Provincia de Ba.celoml, 
~ se SOIme\ft I informe o lutOfÍttació d'altres 

1i ai_I ho e~igeix la legislació sedorial. Aques! termini es podrill 

o, 
di pet a l'aprovadó defin~iva del pi'ojecte és de 6 

., al 8utlleU Ofeial de la Provincia de Barcelona. a la 
de la Corporació. 

2. 1.b. Correspon al I18Cretarila delegaUda del dislric:te realitzar les notj(ocacions 1 les attres 
funcions de le pUblica corresponents als expedients relallus a les Obrell dels dist.ictes, 
d'acord ¡¡mb Ie$luncions de!egll(ies. Entre aquestes funcions. I pel que aqullnl6fessa 

" 




a. 	 Edrcles 
b. 	 CeMgI. de rlO Pfesentació d'i!I'Iegacaon., dur.ml el lràmiI oj'infonnaoó pUblica , I 

aprovació defin~iva del projecte, en els supòsits d'apr0vaci6 derlf1~iva condicaonada a 
la rlO Pfesentació d'aI ·legacion., o informe. desfavorables o favorable. que 
modifiquin et projecte aprovat inicialment, emesos per OlM," Administracion. 
POOIiques, El model d'lInunci , '.,¡u$lilrà a un del, formats que flgUf1lI1 l 'Annex IV 

c. 	 Di!iaèQcies d'aprovació del. profeCIes 

2.2 	 procedimgnI d 'ClVlQvadó Iit¡jç¡¡ 

2,2.11. S'aplica aquesl procediment iI les obres de manteniment. conservació, repar~s 
menon., ln.taHilaons complementàries, reforma de locals I Ins!al·1aciò d'ascensors, sense 
modiflCilGi6 de l'e5lruclura, I endemlc$ d'edifici. 110 cataklgill ' amb els nNells A., 8 ó C I 
edificis urbanlsticamant no considerets de nivel D, d'acord amb el Oeael de 26 de gener de 
lOH). En molls casos les otwes esmen\.3de'S no IIQf'an Pfòpiamant d'lnVQf1ió i formaran pali 
de les contractes corresponents. El procediment en ilQuesI darrer ca. rlO està subjec1e al 
present protocol. 

2.2.b. E~ g8fenl del districte o. en el IIQ\J CilS, eII!a gQfflnt municipal, re$Ol en un acte 
d 'aprovació unica, sense exposició al pUblic, I amb la corresponent publicació. 

J, 	 Procedi",." t d'.prov.cJó 

3, l , DocumtmIgció OOfCl l'gproy¡tOO ~/ún/Ç;¡ 

J, l ,a . L'operilÓOl municipal presenta el projecte e~iu I rexpe<!ieflt administratiu , davant 
la Direcció 00 Serveis Generals del dIstricte, amb iii segOent documentació: 

al Esaít signat pel responsable de roperador municipal, dirigit aIIIiI Gerent del dlStride 
1OI·licitant la tramitacoó det proteae. 

b) 	Dos projedes eUlCUliu8 adaptats iI les condicions establar1es en la Confoonitat 
Tècnica del Projecte CTP. Un d'el. ser. retornat dilig&nçi¡ll a roperador rTl\ffileipal 
quan , 'aprOY!. 

c) 	OecIaració responsable del tècnic redaaor (Iol projecte, conformat pel Directorla 
tt.c:nicIa de \'Ope!1lÓor municl.pal oonfl:lrrnfl l 'han tingUI en oomp\e els puntI de la 
Conformitat Tècnica del Projecte CTP 

d) CòpIa de la " ista de r&3lxmsables municipals 
e) Conformitat Tècnica del Projecte i Informe Tea.ir:: del Projede (quan , 'hagi ~sl I 

annex els informes parc:iaIs muhioilwls i els infl:lrrnfls sec:toriaIt d'altres 
administracions, sl és el ces 

f) Fitxa resum del projecte en full A.l 
g) Informe tècnic: I Jurklic. Els (los Informes es podran presentar en un informe oonJunt 

En cas que , 'hagi en--oH tamtM!l rlnlorme T6cnic de Projec1e en reladó a les obres 
d'urbaniUació el projecte execvtiu I ... dQdaració responsable esmentades abC'lst&rlln lilmbé 
les de\erminaoons d'aquest . 

s; es aona el cas que rexpedient entra direditment a un altre depaflamant, aquest el 
remeuà a la [)jrecció de 5eN~ Generals del districte 

J . I.b. S; ell temps ttan!COffegul entre remissió de la Conformótal Tècnica del Projecte 
CTP- i de l'Informe Tècnic: del Pmtecte -Hp· (<Iuan ,'hagi demanat) I la preten\.ilció del 



prOj8Cle e.ecubu per a la tramrtOClÒ davant la DirecciO de Serveis Generals del dislrlcle M 
!lUpenoI' a 9 mesos, serà necessaris l'emissiO de nou. ~fOlmes paraais i de la ConIOIm~at 
Tècr'lica del ProjeeIe ¡ de l'Informe Tkmc del Pl'o¡ecte (quan l 'escaiguI) , lavat que aquesls 
s.guin óegudamenl convalidats pels propis responsables m.Jnlcipals 

3. I .c. La DireeciO de Serveis GeottrilJs del distrida elaborar.l I·informe amb proposta 
d 'lICOfI1/ resolució per a l'apr0vaci6 iniciallúmca en el qual hi constar.l la conform~at de la 
Direcció de Llid:nQ8S i Espai Públic del districte, I el soImetré a I"òrgan competent per a 
l·aprovaciO. segons el que preveu l 'apartal V.t del present protocol. Si l 'òrgan competent per 
a l'aprovació no és aVIa gerent del districta. l'informe- proposta d·acord haur~ de portar el 
seu vlst· l·plau 

3 /.(1. Sl es <iOna la $iluació d'aprovació amb condicions, d'acord amb allò que disposa la 
conform~at tècrlica del pro¡ecte --GTp· I r in fonne lècrllC de projecte -HP- (quan s'hagi 
demanat) 1"8OOfdlresolucí6 d·apr0vaci6 inicial dira que el projecte s·aprova inicialment amb 
les condicions de 1'lf1foone CCfresponent que s'incoIpoI ....a a la resolució com a annex_ 

32. AmpvllCió jniciall Aprovagió tlmca 

3_2_8_ L·aprovació imci¡¡l/(,mca pot tenir condicions. seoool el que s·hagi establef\ a la 
CoofDrmllat Tècrlca del Projede i a rlnfOlme T4!cnic del Projede (quan s'hagi demanat). 
Segoos els casos 

A 	 Aplovació iniclallunlca de prOjecte que no estableixi condicions 
B. 	 Aprovació iniciallúnlca de projecte amb condicions a aplicar durant la fase d·executió 

de l'ob.-a o de posada en funcionament de I"activitat 
C_ A¡lfovaciO Inicial de projecte amb condicions relatives al projecte Que s'hauran 

d·inCOlpDfar en el prOjecte per a l'aprovació defH1~iva AQuesta tercera possibilitat no 
pre<:edeix en els casos de raprovaciO única. 

3_2_b La resoluciO o acord d·aprovació inicial podri! incorporar la fórmula de tenir per 
aprovat defln~ivament el projecte IeYllt Que la ConfOfTlWtal Tècr"iica del Projecte ¡ l 'Informe 
Tècnic del Projede (quan s·hagi demanat) hagin estai qualificats com a fll'o'Ofables amb 
obsefvaGlOf1S a aplicar al projecte que es ptesenti per aprovació definitrva 

Toc i optar pel" aquesta ú~11'J\II fOnnul8. B!lla resoluci6/acord d'aprovacIÓ inicial, et ptOtBCte 
s'haurA d 'aprovar !lefIllÍIÍYame-nt Quan durant la fase d·infoomacir) pUblica es ptesenlin 
aI ·legacions. o quan es rebin informes d'altres administracions pUblIques Que requereixin 
modificar el projecte apl'OVat Inicialment 

3.2.c. Sl es dóna la s~uació d'aprovació condicionada (CTP 6 ITP "8 " 6 -c oI. d'acord amb 
alIO Que disposa la Coofom1ital Técmca del Projecte o flnforme Tk:t11c del Projecte (Quan 
s·hagi demanat). la resoluc16 o lICOfI1 d·aprovaci6 inicia! diré Que el projecte s·aprova 
Inicialment amb les condicions de la COnformitat Tècnica del Proje(:te Ilo de t' Informe Tècnic 
del Projecte (quan S'h3gi emès) Que s·ineofpora a l'acord I resolució com a anne • . 

3.2_d. la 0ireeci6 de Serveis Generals del distncte remetré comunicaci6 <IB l'aproYaaG 
inicial 6 única al'operadOl municipal a l'endemà de rapr0vaci6. 

3.3.9. Els anuncis per a la pubIM::OCIÒ oficaat es preparen per foperador murricopal I es 
trameten per La Direcd6 de SeMlIS Generals del districte que ets adreça al Butlletl OfIQ8I de 
la Provincia i al tauler d'anuncIS de la COfpDfació. 

" 




Els anuncis s'a,ustaran a un dels formats que ligurtm a rAnnex IV. sens perJUdici de Ie$ 
adaptadons que. en el seu cas. calgui introdUH'. Entre d'akre. dades. eis anuncia 
assenyalaran de manera clara et tloc ¡ horaris de consuKa det ¡)(OjecIe (amb espeelat 
refefénQa ats perlodet festius) . 

l .l .b. Ets plànols I ooeuments sotmesos a Inf~ pUblica seran ditigenelats per la 
Dlrecci6 de 5efveis Generats del districte fent mnstar que lIan estat aprovats inicialment. 
abans de ser retornats a ropef3dof municipal, un cop tran!lC:OlTegul el termini d 'infomlllCió 
pUblica_ 

l .l .c. Quan per raó deia norrnalNa sectorial escaient. siguin neeeuaria inlOITTl8S d'altret. 
adminllltradons que ~ es poden uamitar amb un projecte executiu , aquests , 'hauran 
de $OI -bar I recapIar J)er ~rt de roperador munoc:IpaI en el termfnf establert en la normatNa 
corresponenl (entre d'altre., I a titol merament d'exemple: normatNa de carreterea, COSIes, 
/efToViéfia, etc), Quan l'informe d 'una altre administraclO pública es pugUi tramitar amb un 
projecte Dasie. r6rgall compeIent per a la seva sof.llc:ltud ser.lo la Oirecc:16 de lIio&ndes I 
Espai PUbIic del districte. tall com reculen eis punts III 1 • 11 11,2 .• d'aquesl protoc;al (entre 
d 'attres. i a mot merament d'exemple_nooma1Na sobre transports autonòmica. cultUr.I, elC_). 

J of, AJ/ogoci!lt!.t 

La Direcció de Serveis Generals del districte trarnetrlIle$ a"'egadona a t'operador municipal. 

Quan l'operador sigui dire<:tamem el distnete les trarroelli a la OH'1!CCiò de Llio&ndes i Espai 
public. 

3,5, Infg!me. d'ttltgtçiom 

l .S.8. L'operador munlcipaf elaborarà, en ellilmlini de 10 din a CO!'I'lI)tar des de la seva 
recepclO, la 5eva propolll8 óe valoració de les allegaa.:.n. en els aspectes tècnics I Jurldics 
que ser.! conformada pella Dirl!CCiò de Llicències I ESpai PUblic del disbicte_ 

l .S.b. En el cas que es presentin varies al· legacions Ie$ rnateoces seran antiQpadet., via 
mail, pe!' la DitiIGUÒ de ~tcies i Eapai PUbIic del dlslTide a roperlKb' municipal, per af 
teU estudi I anàlisi. No obstant, rinfonne de roperador municipal s'emetrt din. el oòmput 
esmef1lat al par8gr.lf 3Iltefiof a COI11j)IaI det. de la ,emissió de fo.illima aj·legaciò. 

3.S c. Si del resultat de lel aI -1egacion1 o dels .,Iont>e-I Mdorials se'n deriven 
modiIicaciona no tub5tanciaf1 del PfDie<:te, aquutes , 'hauran d 'ilCOfpot ar en III projeete I 
haur.ln de rl(lUlllf en rexpedlent en el oorresponent irlIorme pel' rapoo.8Ciò deliniliYa. 

3.S.d Si la resposta d'aI' legadona .fect. als alteris fix.ts pets respantables fllI.HIIcf~ls, la 
respotta h8Uri de oornpUIr amb el vist"" d'aquests I _ tomullicada a la Direcciò de 
Llicènciea i Eapai Po.iblic del districte, • la Direa:i6 de SetwIa d'tnYefSicns I Eapaf VIal, at 
sector de Prevendò, Seguretat I Mobilitat . a la Dirocaò TkI1ica de Manteniment I Pla de 
Locals del S&cIor de Serveis Generals ¡ Coordinació Tefritoriaf , I a la Direcció d'Urbanisme 
(en cas d'obres de nivel l). Aquesta mnformilat s'l\aurt de donar en un termloll de~. 

3.5 III. L. resposta de lea .1 legacions serè remesa a la Direcctò de Serve;" Generals del 
districte, 
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3.6 QroWn1aç,Ç OO! a t'lIOOlvM c1ef,!'!j(jyB 

3.6.a . La Documentació que ha d'acompanyar el ptojecte que l'operador municipal ptesenti 
per a l'apro~aci6 definitiva ~e determinada per l'acord/resolució d'apto~ació inicia l -amb o 
sense COfIdicions· i pel reSU~élt del ptocés d'e.posició al püblic I, en el seu cas , pels ,nformes 
emesos durant léI trllm itaclÓ: 

a) ADroyació infciéll de projecte Que no etJablebjl condicionI: 
En aquest cas, el ptojecte que el porti a raprOllad6 deronih~a serà el matei~ que llag, 
anat a t'aprovació Inicial. Un cop aprovat se ~ afegirà la diligencia d'apto~aci6 delin~iva, 

o) 

a ,'aprovaQó defjn~i~a hoor.!l d'incorporar les 

'::~~~::.'::~;::~:~ i haur.!l d'anar acompanyat d'una declaració responsable del 
t~ del pro¡octe, COfIfarmada pel directorla tècnlcJa de l'operador monícipal 

assumei~ que: 

E~:~;':.,f~~;::'~;:S'éljusta al projecte presentat que va ser objecte de la COnfarm~al 
~ del t i del corresponent Informe T60cnle del Projecte (quan s'hagi 

demanat) 

Oue s'lIan Incorporat al projecte IOles les condiclO!ls establertes en la Conform~al 


Tècnica del Projecte, i t'Informe Tècnic del Projecte (quan s'hagi demanat) 


En tots cas, s'hauran d'incorporar In modif";:acio,,. o ajulta. que resultin com a 
conaeqG&ncia de In allegadons o infOffilel emesos duranlla fase d'inloonaci6 pUblica , 

3_6 _b _ En quabeYol dels wpbsils, 51 el document pI!f a raprovaaó derlll~jya incorpora 
modlflC8CiGns tècnoques introduTdes com éI oonseqioè<lcia de les a.legacIons rebudoe$, 
aquestes hauran de rogu«ll de manerll suo:::onta en el corresponem informe de resposla de 
les al legacions o a l'informe tknic corres.ponent. amb e¡q)r8Ssa mendO que aquasles 
incorporaQOfls llQ es lan en delnment de les condicions tècniques aptovades Inicialment 

3.6,c_ TOlS1IQues! documenti han de rlgurar en l'eKpedient de tramitació del projede sense 
perjudici que hagin de flgurar 8f1 aHre elpedient relacionat· direcció de l'obta, contractista de 
l'obra, responsable de seguretat I salut, etc_ 

3.6.d. En el supólit d'aprovació ir1icial iIlcorporélnt iii fórmula de tenir per epr-ovat 
derlf1~ivament el proje<;Ie, !li a la lase d'inf0rmaci6 pública no es ptesenten ai -legacions, o 
quan no es rebin informes d'a~ret Administracions PUbliques que reque.-eixin modif"lCéIr el 
projecte aprovat Inlclelment, el $8CI'etarila delegaUda del (l,SIlicI, aixecarà eenirlcaci6, 
segons disposen el punt V.2 l .b i l'Anne)( IV d'aquest pro!ocoI, sense que sigui necessari un 
acte administratiu exprl!ls d'aptovaciO de/iniwa. 

3_6_'_ En el cas COfI\fari, Quan es requereixi .esolució eqlreSlél d 'aprav3ClO defin~IIIlI , 
ropel'ador monicipal lIIu,aré a Iii Dilecci6 de Serwis Generals del districte re .podien' 
complet. A l'expedl8f1' hi llaurà de flgUI3r en lot cas· 

" 




a) 	Dos exemplari del proje<;te en suport pape. j un exempla. en suport d'llitat , si la 
ConfQfm~at Tècoica del Projecte o ,'Informe T Ocnic del Projecte (Quan . 'hil'ili demanat) 
estiln dauificats com a f¡lYorables amb observacions a aplicar sob.e el projecte Que 
es presenta a aproviICIÓ deOO~iva . En cas Que el projede no hagi estat modifICat 
l'operador no "jurarà cap nou exemplar. Un exempla. en paper (dels dos Que es varen 
envia. per aprovació inicial) senil diligenciat I degudament retornat a rOj)eftldof 
municipal per al seu arxiu . 

b) La declaració respOnsable Que figllfll en l'apartiIC 3 6 a.b) i c) d'aqueSC mateix 898'1al, 
si e~u. 

cI La fitxa .esum del ptoj8CIe enlul A3 
d) L'in fOl1l1ll de resposta da IM allegacionl 
el L'informe 141<:ntc I Ju.!dlc. Els <los Informes es podran presenta. en un informe conjunt 

Si excepcionalment , el projecte es poruI a l'aproviICIÓ deflf1~iva amb condicions de pto¡ede. 
aquestes condicions foomaran part insepartlble de racord o resolució d'aprovaciO definitiva, 
això implicarà Que les ob.e-s hauran de SM executades de confom1ililt amb aquests 
condicionants 

3. IH La Direc:c:i6 de Serveis G9f19flI1s del districte elaborara ,'informe amb proposta 
d'~esoluci6 per • l 'aprovaclO definAAra. en el Qu.aI hi conSliri la conformitat de la 
Direc:ciO de Llicències I Eapal PilbIic. I el sotmeIrà a ròrgan competetll PfIf a l"aprovadO. SI 
l 'òrgan competent per a l'aprO'iil(ÍÓ no es eIIIa gerent del districte rinforme proposta da 
resokJc:iO haura de portar el seu 'lisl ·i·plau. 

3 Z. Aoroyació doflf1i(;'¡a 

3.7.a. La .e~ o acord dll rajll'OYilCiò definitiva es signa per l 'Òf9iIfl competent, al Qual 
te ~ haun'! d·elllvar en el termini de ~ des de reo1lfi1da de la ÓQCUmentacló completa , sl 
el tracta d·un òrgan unipersonal. En cas QUIl ròrgan competent sigui coI ·legllt. l 'estarà al 
calendari municipal d·brgans de govern. 

3. 7.b. Pet cas Que . 'imposin coudiciou. a complimentar en un momeu!. posterior a 
l 'aprovM;ió definitiva. d'lIxecllciO d 'DIn ° de posada en manca de fectlvitat. aqUllSles 
foguraran en la resoIuc:i6 de rapr0vaci6 definitiva. S·utilitzlri la Iormula de tenir pIIf 
incorpo,-¡.da a la resolució o 8OO<d rin/orme t6enic COfTe$pOfl9f1t Que s·ltCOIl'IPiInva com 
annex i Que en Jormarè part. 

3 7.c. La Direcció de Serveis Ge.-als del districte diligencia els pLilInoIs I documenti Que 
conformen el pro;ecte aprovat daflnililrBrneflt llnfClfTniri de l'aprovadO deflnitiva del proj!Ide 
a rope.adof miljançanl CfIf1Iflcat . I a la reSla de responsables municipals rni!jançant correu 
electrònic. 

3 8 fub!icació I aofifJçtcfó 8/S in/g(lsyts 

3.8.8 Pubticació: els anuncil per a la publicació otlc:IaI es prepa.en per roperador 
municipal, I es trameten a la 0i.-9<XiO de SefV8is Gene.als del diSlricte. Que els adreça al 
ButlleU OfICial de la Provincia, a la Gaseta MunIcipal i al tauter d'anuncis de la corpcuOO. 

Els anuf1C15 s·ajustaran 8 un dels formats Que f.guren 8 rAMex IV. IMHlI perjudici da les 
adaptacions Que, en et seu cas, calgui introduir. Enlfe d'atires dade5, IlIprod\1irl1n 
textualmll<1tl'acordlresolucl6 d'apravadO. i assenyalaran de forma aar. et peu de rllQ.Q. 

" 


http:prepa.en
http:incorpo,-�.da


3.8,b. Notifocac«): t'operador municipal comunicarè la resolució o acofll d'aprovació del 
projede als interessats en el pi'OCOOiment, mitj.ançant comunicaci61noliflCaClÓ preparada i 
marginada per l'Operador munieif)al i signada per la Secretaria O&Iegada del dIstricte o 
Secretaria General. segons les lur\CO()l'lS delegades. Es conS+ó&ral'll Nlteressat, entre d'a~re$. 
a aquell qui hagI pre~ntat allegacH)l'lS 

3 g Annu de "e,g¡gdf!!n! 

3!i1 /J l 'exemplar O!iglnal de l'expedient, acompanyat d'un exemplar diligenciat del projecte, 
restar:' a l'Operador municipal com a dipositari del mateix amb lel garanties d'accés I de 
conservació escalems 

3,9 b, A,xl mateix, un exemplar del projec1e bàsic juntament amb el projede executiu 
aproyat definitiyament en supofl digital haurà de rest,l( en la Direcció de Uicèncoes i Espai 
P¡¡bIIc del districte. 

\li, ModificKió I revis ió del projKI••pro.... , rlefinm .... menl 

U , S'entéf1 per modiflCélCió del projecte la introdllCCió en el maleix de rnodiflCOCÒOfls 
conseqOèncla de necess,tats noves o de causes tècniques impreYistes en el moment de la 
seya etabo+'aó6, Que no comportin alteració substancia l del seu objecte o de les seyes 
caraeterlstiques bàsiques i no sobrepaSsln el 20% del pressupost de l'obo'a, 

1.2, El procediment. en aqueSl cas, comporta rinlomoe tècnic COfTesponent , prelli a 
l 'aprovllCi6 ¡¡nica de l'6fgan municipal competent. 

1.3. Les mod~icacions de PfOjeCle que afecbn als eflleris filiats en la 'ase de redaca6, 
hauran de ser jvstificades ~ I inlOfTTIitdoes pels responsables de l'eSpai p(oblic 
afoctalS, comptant amb la seva conIomvtat eSCIlla 

2. Revl.ló 

Si les un~ats d'obo'a no compreses dins et ¡)fojede o les obres complementaries Que ,'aHeren 
representen una yariaci6 superior, en mils o en men~. el 20% del pressupost de l'obra, o 
componen una alteració substancial ·canvl de fina litats I caracterlstiques bèsiques del 
projecte. subst,tuc:i6 d'unitats Que afecten al SO,," o IMS de l'import del pressuposi · s'haurà 
de realitzar et mateix ¡)focediment Que l 'ha segu~ per a la seva elabor.ldO, és a dir, 
aPfoyaci6 Inicial. Informació al p(obtic i aPfovaci6 defln~lVa 

VJ/. &«II(:Ió, Rnalltzxió I recepció de,.. COreI, IlnIcI de l 'acúvir.t 

Segons l'entitat del projecte, es oonstiluidi una Comissió de Seguimenl en la qu91 hi 
participara. en tot cas, el responsable del servei o ens municipal destinatari o gellor de 
l'obra i que n'hagi d'assumir el manteniment. 

" 




~. Control ln/cilll 

Finalitzada rabra. roperaóor municipal soI·hci\arà fonnalment a la Oirecoó d'Aduaaó 
UrbanlsllCil (obres de NiveU I) o li la 0ire0:i6 de Lliceooes ¡ Espai Públic del districte (obres 
de Nivell 11 I III), racta de colllrollnlc1aJ, que ha de veriflCélf el compliment dels aspectes 
ambie!1tals I ell relatius ¡¡ l'activitat, tH1 especial en matèria de seguretat , prevenció I 
protecció d'incendis I accessibilitat, Aquesta sol, licitud llaura d'anar acompanyada de la 
documentació necess.èriil pe!' a la legalització de les in'IaHllcionl <XlfTeSpOrlenlS de l'edifICi 
municipal , segons la normativa sectorial aplicable, descrita. l'Annex V. 

emesa pet la Dioecció d'Aduaci6 Urbanlstica (obiet de NNel I) 

':E:'~";:', PúblIC del distride (obres de Nivell! ¡ III), tH1 el loonini 
de la dooJmentaoO completa. Es podré eocarreg.ar a ~ realització d'aquests actes de conl/'Ol. 

En tot cas, el transcurs (!el termini de 15 dies des del lliurament de la documentació clta<:la. 
permetrè Iniciar ets Iffimitl de " lurament de ,'obra al districte competent. 

l , Rec.pcló de l'obn 

l ." E. tlgn8fè simultàlllaml!r1t rada de recepció contractual i rada de llitHamet,t de robra 
a t'Ajuntament de Barcelona, llevat situacions e~. 

l .b. L'aela formal de recepeiO contractuat terà signada pel responsable tècnic del conlrade 
de t'ope<ador munlcipat. el dlreclOfla facultatiu de t'obra I el contractista. Prèviament et set'Vei 
o 001 municipal destinatari rllla! de "obra Vo respantable del mantooiment que gestionaré 
l'&difld t\auré d'emetre un Inlomoe sobre la procedència de la reoepciO, 

Quan una obra d'edificKoó hagi afadat algun elelTll!f1t d'espai públic, aquestes obres no es 
podran donar per finalitzades, ni per tant per reboóes, si no s'har'1 reposat aquell elemants 
que, durant rexecució de les obies, har'1 estat afectat • . 

l .c. L'ada de liuramenl de robra a l'Ajuntament de Barcelona et signarè pel representant 
legal de l'oper.tdor municipal , pelJper la gerent del districte competent. I pel Director/a de 
Uioències I Espai PÚblic det districte o tèc!1 ic equivalent del sefVIIl o ens municipal 
destinatari final de l'obre Ilo responsable del manttH1imenl. 

En rAnnex VI . 'adjunten ell noOO!ll : a) acta de Iiu~ b) acta de IiUrament ."o 
defectes En aquest ÓIIITIIf cas, es posaran de manifest 8Is aspades li esmenar o repassos 
a e~ecutar , en relaociò al pmjede, 8Is quall llauran de ser aeotalS en temps, forma I 
condicions I s'hauran d'efectuar en elterrniroi que . 'espedficarè ili propi annel. 

Si l'acta de recepció de l 'obra conti! defectel a esmenar o flIIHINOt (acta model b) de 
rAnll6x VI} l'operador muniQpal In formara els responsableS munlelpa.ls un cop s'hagin 
esmenat, i ho comunicaré a la Direcció de Lllcilncies I Espai PIlblic del districte. 

l .d. l 'Inici del termini de garantia oolOlençar~ a computar un cop s'hagln aoc:ep!.at els 
esmentats repassos p&r pari dels respantables mulllapals. En el cal que els repasso. no 
, 'esmenin en et termini I forma esmentada, rope¡a600 mutIiòpaI requenn!o al conbactista, de 
oonfOfmitat amb les estipulacions que figurin en et <XlfTesponenl contracte 

J.'. L'operador municipalltiuraré un e~emptar del projecte a¡lfOIIllt, en format dig~al. a 18 
Direeeló de 58Nels d'lnY8fllari i Informacl6 de Patrimoni del SedOf de Serveis Generals I 
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http:aoc:ep!.at
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Coordinació Triarial per tal de realitzar les gestlorls patnl110nials I reglstrals de 1'()ÒflI a 
favor de l'Ajuntament de Barcelona, ¡ cOI11I.JnK:arà Via ma~ la recepcIÓ I lliurament de les 
obres a la Direcció de Serveis d'lnWlrsions. 

3.f. La Dirf!ÇCIÓ de Serveis Genoera¡'; !hurarlll certificaaó de que " acta de .,urament equival 
a la llicència de primera ocupaciO ats efectes legals procedents. entre et, quals la 
contractació de subministramenls 

' .fI. Les actes de recepció I de Ihurament de 1'()ÒflI seran comunicades a la Dirl!CClO 
d·lnversions i a la Direcció de Patrimoni, als efedes correspon&nlS, 

3.h. AI moment de la signatura de ,'Acta de Lliuramenl . I"operador municipellllurar. 11 la 
Direcci6 de llicències I EspaI Públic del distnete, en format paper i dl\jital , el projecte fi 
d·obra -as buiH-, en els termes recoll~s en el Plec de condicions tilcniques per a l'elatlofad6 
dels projectes fi d·obra, ¡¡çtuatment vigent. Aquell tindrè. com a mlnlm. el contingut 
assenyalat a l'AlIIl8x VII del PfeSl!nt protocol. Una c6pia de d·aqulISI Pfojecte, en format 
dlgrtal, .era també remesa, per al seu af):ju i cone i ~ement, a la Oirecció Tècnica de 
Manteniment i Pla de Loca ls del Seçtor de Serveis Generals i Coord inaciO Terr~orial , 

4. Ocupació de l 'obra I funcionament de l 'ac livi /a/ I conlrols pos teriors 

S'hauran d'observar les normes relatives 11 l'ocupació electiva de l'obra I posada en SI!I'VIII 
de l'adiv~al aj~1 com tota la nom\8líYa de control, revisió i inspt!CCi6 que en tunció del tipus 
d'activitat sigui d'aplicació i que s·hauran especifICat en l'in lorrne de con lormitat lilcnica. 

VIII. Mesura. de particIpació 

1. L·explicació dels prnje<;les a les entitats i ciutadans interes.sats es procurarll realitzar 
durant el pr~s d'elaborncitl del pro;ecte. abans de la supefVi5ió tècnica i del Pfocedimef1t 
d·aproyació. sobre la bas.e de l'avantprojecte corresponent, tot aixO 5ef1S perjudici de la 
inlot'maciO pUblica Pfecepliva en la tr.ImilaciO Per això. l'operaOOr haurlll de fadlita' els 
mitjans explicatius necessaris per una adequada comprensió del proiecte a persones fIO 

tilcniques 

1. Es '8COIT\af\a aIxecar acta do les sessions por tal de la!" paleses les conclusions a quil 
, 'arribi i per tal que po.IgUÒfl !Ser re<::oIide$ en els annexes del projecte. com a mernoria de 
partlCl¡)ilQÓ Les actes relatlYl!S als PfOCl!SSOS paflicipatlUS SI!flIf1 remeses pel distride a 
roperador municipal en el rerrrWli de deu dies de la celebració de la sessió. 

J. En tot cas. en els projectes que correspongUI se seguiran els processos partlCipatÍIIS 
establerts a les Normes reguladores de la panlClpaClO CMJtadana, aprovades pel CanseN 
Plenari de 22 de fIOVembre de 2002 

lOs d·aplieaoó et decret d·Alealdia de 15 d·octubre de 2009. on s·ordena la obIigatorielal de la 
llIalltzació. en lase de Pf'OIIICIIII. d·una MemOlia Ambiental, i, enlase d'execuc:iO d'obra. d'un 
Pla d'amt¡;e,lI.alització. validar en tOl ca. aban. de ractil de replanteig de I"obra i pel seu 
compliment en et transcurs de rlllxecuc:ió de la mateixa, pel" a tots els projedes d'obres de 

" 




l'Ajuntament de Barcelona, organisme, autònoms, entitats pUbliques empresarials locals I 
altres entita\& vinculades o dependents de l'Ajuntament de Barcelona, semPfe que el leu 
pressupost estimat per a l'obra iodosa en el projecte sJgullgual o .upeÓOr 11 450,000 E i no 
estiguin sutJ;octel a Avaluació d'Impacte Ambiental, segons la legislació vigent El seu 
compliment no exclou d 'aplicació, per a toles les obres, del Manual de Oualitat de ~ Obre., 
vigent en el moment de la licitació del projecte, irldiltintarnenl óeI tipus d'obra que .igui. 

Es comuf'icaran les aprovllCiol'la deia Pfojedes al 'l,tema de aegulmenl d'infonnllClO i 
seguiment integral de les obre., Ell anuncis COffespot\entS a lea aPfovaciona deli Pfo,ectes i 
la corwocatOr1a de sessions infonnalNes aobfe els projec:tes , 'incorporarai'l , aid mateilc, al 
web mU!'IIClpa! d'obres 

Els elements urbans que s'il"\COfpOlMl en els Pfo,ectes hauran d'ajustar-M a les COIldicions 
que s'estableixin pe! Instruc06 d'Alcaidia, 

Ell gerents que IOtas.IQnen IIPfove~ aquest protoool que MIa ci' IIplicaciO li partir cie l" cie març de 
2011 

nI Ñ1jI.m d'lnfrooS/nJCtuf'8S Gerent del S«fOr cI 'Urban;sm. i 
COIIs&l/&r DeHJgal 00 BI InfroostrvcfurN 

Gerent 00 l'Anta 00 Pr8I'8t1C1Ó, ;¡¡;;, Generais ¡ 
IJf&letl Mobilitat ~ ---'-----" 
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ANNEX 1- ESQUEMA DE PROCEDIMENTS 
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ANNEX 11- QUADRE DE RESPONSABLES 
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ANNEX /Il. DOCUMENTACiÓ MfN/MA PER PROJECTE eA SIC 
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ANNEX III 


DOCUMENT AtIO M!Nr/ilA DELS PROJECTES PER TRAMITAR LA CONfORMITAT TtCHICA 


M"

de programa n"1\abitJIgel, pIa::es apa¡carr'I8Il1, ....I 
". ("2) 

~ r_.., ". r..~", ,...._ 1 
IM _ tafiICleristiques pIÍ'IeIp3IS) que sigui'I 

d'~ "" 1UIJb: ~ de r.., <) 

~ <) ~ iii NtrIde l1li 

. Vellila iCtI!ÚCIOIIiIII1 cf.... 

._
· ~eleoms 
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SUA Sfll}Jrot81 utlhrladó I 

"""'. " 

" 

les superlicies computades iMs efectes d 'edificabl~3t . 

d'Í!TIflIootaciO dels elements de les Insla'lacions de redif0:aci6 i 

( 1' ) Quadre de superli~les 

CALem D€ SUPERFICIES CONS TRUIOES: 
Superficie computable Superficie no computable To!al DesI!: {ha b ,corne< .olie.. 

resid,,lndu .1 l'iOls oberts, 3pai'C. , trasters. in lal . ) 

Soterrani 
PBai,a 
P,AJtell 
PPrimera 
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(2'IQu~......um 

HahdUl¡)eS' liureI: 

PI otegoI$ (\IIlUS de pi (IIeCCÍÓ): 


Gom ... 


Gent)o'le: 


HabItatgeS ada¡:ta~: 

"'" 
~: ~d~ 

PlitCet adaptades -"'
COmi!rtiII: NotnIlte ~ loc.iIIs 

Ofidnes Nombre dlllocaIs 

1ndusIniI. Nombre de locals 

Ap¡weamoot Nombre places iItIIlf!JJbij-Nombre -places Iri-M"" 

(J' ) Por.I""etru bà.~ del plln.jamtftl 

P\a¡ ; he,,! \IÍgtIrIt. 
()¡ald\cació ..tlanl$b;a. 

"" 
Usos.. "."' 

(4') CompwKl6 cili, pafimItIn urbanJstlCl 

AliNEACIÓ AVIAL 
Conc;tptt Projeet. 

longiIud de taçana 

ARt.! I IIOI!IIn de pIanIes 

Food.'Iria edibble 

Alçadade p, BaiJa (INle) 

AIçata de ¡:t,Baixa' ¡ult d''4a: .,;; d'AAM 
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Alçada p.e. en Illerior <1"110 (Ii.Ire) 

'kA ~ cossos SOIIrlIs 

Loogotud cossos tancaI$ 

"""'"'"_.. 
AIIeI a p.e. 

Pa~s(l2%) 

EOIFICACIÓ A¡Ll.ADA 

Concepte Normlllva Pro¡.ct. 

S<.!pe¡fÍCle parceI ta 

l onglM de façana 

EOIIicat>ili!at ",¡u rna 

A, R. fA , i nomtlfe de plan les 

Sobre rasant 

Sola rasant 

Separaci:'J a II nda~ f rQ(l1-late<a I~.fon 5 

DenSItat d'habtatge5 

/\llei a P 8 

VOLUr.!ETRI,I, ESPEciFICA 

Conc.pt. Normativa Proposll 

Edific.abi'tal mà1ma 

Cola de referèncaa p,e. 

Alçada mlwna 

Ocupaaó màxima: 

S&paratlO enue bIca 

Vd mhim c:ossos $OIb'II$ 

lOl"9lUd oets "'* WIcaIs 

Densu: cfhilblalges 

Altell, P 8 
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1. ANHEX DE PROn:CC!Ó CML IPREVENCIO (3 mmplart) 

Memòria desaoptiva ¡ jusllfieativa I ~ del coo'lI)Ii.et« de la Qrd8l\anç¡l ~ de pI-=a6tootra incendis 
I~ De SI de Segulidld!ll'! uso dit /tIc$'IdiO 

En cat de Que rinlom1!t de Bor,itJe,s slgui ~, la dacl.menIaOO es ~ en NIMI la f'IOI!niI lI<E 
15765.3·emeno. getll!la/es para la eWu.:m 00 proyecb de ~ oorn incendios en ed6:ioI y en 
e:t\atlleCr.ie....,.•. 

2. ANNEX DE CAPTACIÓ SOlAR TtRMICA{3 , • .,.,pla,,) 

COmpIimenI de .. ~ laa6 ~ els c3IcuIs ar.ali1Q ~IS, segons 11 Modillcació ~ de f.-..ne. 
$Obre ~..,.., tèm'IIca de r()denança General de medi ambient urbl 

... 
rendmeoI de la installaa6 amb c3IcuIs realitzats sobre base rremual 

3. ANN EX OE SERVEISAfECTA' S, ENllUMENAT tVERD 

Els pnlfI'IOtOtt de plojedes ~"mlll~ de ' jo' lleS de ~ cIiWe!)ueronI, dMgueres. 
aHectcn, estacions de bolirbeOg. ~, $iIQns, així com la t8CCJIIicIa pne¡¡mI!ti;;1 o instaIlaOons 
d'enl.omenai, I~ d'ad~ I rkN cie Medi MtIIent. Iel 0'JIl1flgl.t de la cIocornenIaci6 es precisarà en la 
1_ ¡riyia de rMacció de ~ 

Pel cas d'atee\acIons d'eIenwIII urbans lI*"*. ~ et:.) els pn¡m¡/tII1. de p~ ,'haoJfen de posar en 
~ amb eI~~ de r.4tea de t.!ediÑnbient 

http:e:t\atlleCr.ie
http:coo'lI)Ii.et
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Ai'; 1I'\3ItIX. en tas d'~ ofa.1lr.ll o d'e5IIiId W!Ids. s't1auran de lerIII ~ Ie$ Normes bboQIIes per a la 
poo.ecóó de rartnl 

Documen!aC!Ó min!t!'ljl 

1.00c:ument T «nie per a la Prot!!Cci6 di! f.4.rtnl. 

Qu~ lseY()1 obra de caràcter públic O privat que impliqui alectaciO $OIx9 elements art:Joris Mura de 
comptar amb un Projecte de R~ntaciò que compensi la pèrdua de massa arn/ma produida. 
Especificaci6 dets iI!bres li protegir, trasplantar o retirar, arrb la seva seoyalitzac16 dilereociada 
i;OIresp)flent 

L'~t31 pIOtede haurà d·¡ ......piII<II. a rTIIh un Doclment TèaIic pi!! a la PiOIIKd6 de fAlbral, que 

constarà dels punts següents. 

• 	 E~ió óels arbres a protegir. tras~taf o reW'ar, <Wb la seva 5eflyalitzllOÓ difefenóada 
COITe~1. 

• 	 DelirrNtacl6 cie les ZOI1es de tancament de les Èlrees de l'egetaci6 1senyalització dels camins de 
pa! 00 la maqUinària. 

• 	 Mesures de prolecció dels possibles uemplafS a'llats . 
• 	 Nocns~at de poda de braoc;atge bau o lligalS p!'o-Mionals. 
• 	 Caltndari cie senyalització. e~ I rettada de prolOCCions i senya~tzacioos. 
• 	 0e6n1c16 d'8I\rH mesures de protec:Ci6. 
• 	 Espec:¡:,:.d~ dels elements vegeIaI$ de nova pIantaci6 amb nom de respkie, unitats de cada 

espècie I calibres 
• 	 Calendari Il"vlst de plantació dels arbres de nova pIantaci6. 

En qUilI5e~ cas ~rè complí amb el decllleq 'Proteccl6 d'Elements Vf!geIaIs 0IirM11a Realització 
d'Obres' elaborat per PlJBIM. 

4. ANNEX DE LES INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS (I • .ampll< ) 

Canpomis de wlI,*,,,elll, 519oa1 per engIfI'fI!r i'IdusInaI dit lnIra8stnJcIns dit T~ ( RD 1/98) ( 
O 112.99 (cataü) HR O .01.00 (eswa)) 

5. ANN EX. ESTUDI DE MOBILITAT GENERADA(I exempl.r) 

http:ofa.1lr.ll
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ANNEX IV - MODEL RESOLUCIONS, ANUNCIS I CERTIFICA TS D'APROVACiÓ 
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ModtI dI Rf,Q!ucI(VAçon1 d '!p!pvacló Inicial amb fórmula d 'aprovKió delirl/fia 

APROVAR INICIALMENT el proiecIa (nom dIII pro;eat1), ¡ol districte de ¡nom .-¡ -..:r"I. " 
Ba<ceIoNo, d'iniciaM m...w:lp;>l, d _d amb iii Conlonn>\;o\ T~ del Projecte cie cUr\.I 
l~sIa"yl' /I~ r~. delPoo,ttcItt u. d81a¡_.v..rty)' oti Itfflb /es COIId.ocIort, QIIfI fi(¡uton 
, /..,/I.ImHo de Cot>/OI'm~1I1 rfa>~ dtII Pro,8de rifi da/a (~sl!tnyl , " 1'1,,_ r..",,,, dtII PrrIi«'" 
(d"""'$Il1ny!" Que I\gu.a " l' • • pedi .... ! .dm.....1raIJJ i que a aQU".IS ete<:le1 e. dona pe< teproGlJ1! 

amI) un impor1 d. ("1pOI1 del prnf&C,e¡ """OI, el 18% de l'imposi del valor aleg~ (NA) 1nd6• • d'_ 
.mb.-6 q<>CI prn<tU l'article 235.2 del Decret Legoslaliu 212003, de 28 d'.btiI , pel qoall" P"O'" el TU l 
R"fót. de iii Llei Mu,,",'pall d.. <*gom local de Catalunya ; SOTMETRE'L "INFORMACiÓ PÚBLIC ..... , 
duranl un te,m;"i de I<e."a (30)' dle, habill, " partir del dia segClenl de la publicació de l'anunci II 
Blllllel l OfIcial de la Provincia (SOP), ,erm .... O......nl el qual eS podnl flu ml/lar I torm..... ·" I... 
alleg¡¡coonl pe"'Mnl • . ACLARIR qua d ..... "t ;¡que.1 cOmJlU\ no ... ~~n en compll .Is C,., 
COfre.pon""'l. III mn d'agoll TENIR·lO PER APROVAT DEFINITIVAMENT, ""''''. I q~.n no 
l 'h'9,n lorm ulat al·l"1Iacion. !!fi ~ t"""ini d'lnfomlaei6 pUblica, I no .'h'9in rebu' inlormll que laon 
p.tu.!;I necu,it., d'ln,rodUlr modificaaon'!!fI el PfO¡ec1e, I ENCARREGAR I (nom de loper&lJO(! '. 
gellió de l'actuadó, 

.__ ....-- ,--".""..'O'- ... _ .....Ib¡ ...._._ .. ___ , ___ 
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Mod!I dt BuoluçJcYAccmt d "pcor«c/ó inlcl.1 

APROVAR INICIALMENT .. profecIe lnom del ~). • 1 d ..tncle d" (nom r;/OI lIulricte¡, 3 
BarcelONI. dïn"",,~Y3 muroap.al , daeord ...b ~ Corofoor,,'a\ Ttcnoc. del Protecte de (!¡oia 

¡.-m.v..>y/,"_ rIk:no:; del ~ Ó8 0.. (~&ltnyl ' Ib .mb /el ~ _ fVuntn 
"-."",,,,. di Confom..., TIktM;a.., ~ .. dat. (~J" rlnlo",.. TIktIC del Pr...,a 
(a.troelAlnyr que lIguralen • rexpedoent ~tr.w I que • aqvnU et.dH l'I don. pe< 
...prOdu1L amb un import de {1/IIPOtI dril prOfeCIej eures, el ta", de rimpoll del .... alegi! (IVA) 
oncIòl, d'acon:I amb aIó <IU, pr....... l'IIIticIe 235.2 del o.ultlleg,lIallU 212003. de 28 el'.bri. pel qual 
l ',,,,.,... el Telll Re/ós de I. LIoI; Municipal I de règim local de Catahmv.: I SOTMETRE A 
INFORMACIO PÚBLICA d~ pfI)je<:te, d ..... ,,1 utl 'ermin< de /l1Inl8 (30)' die. hlbij., • part;" del d l. 
1890 .... ' de I. ~ de ,'.OU<1d al Butletl 0IIcIòI1 de .. Provincia (BOP), t...."onj durant el qual el 

pocri .....ina, I fonnulaf·hllel ., legacions pe_'. , AClARIR qUIl dur.ne aq.- cómpuI no .. 
.......... en çompIe el. die. 00tf_...... al mn d~ 

Mod.1 li! RU91uclcYAcoaf d '.prov,,!ó defln /r/v. 

APROVAR OEFINITIVAMENT el prqec:te (nom dril ~I. al dlllnCle de (nom del dosIro:Ie) • • 
&tcelone. d'lfIici;!trva m~. 11 acord ...o .. ConJormoIaI T~ del Pf<II"CU! de .... 
(tMihnflllilny¡' IInIom.. Tkn¡¡c del ~ de dal.(doMrNv.ny¡o oti amb., corodoc.oon.1 que figutert 

• ¡",rom.. de eonbm.al rkno:a del ~ de d.'B (<'1IIImN~nylll IInlor_ r_ del ~ 
(lMIImi!sIIInyr quo: lIv~raI." • l'exped;"n4 Itdmlnl.UIUu I quo: ~ aquet" o:Ie<:Ie. .... don. 1* 

reprodull, amb un Impot1 de (lttlporl del proi«ro:l euro" el 18% de l'imPOll del .-.Ior .Ieg~ (IV") 
indOt, d'l(Xlrd .mb 016 qui '"""'" rli1ide 23$.2 do:! OolcrellegillMiu 212003, de 28 cI'lbri, pel que! 
.'~0'J8 el Te~ Ro:M. de '- llei MIJnic:>paI I de ,tgIm !ocel de C.lalunJ' I q.ue irlCOlpoil ... 
modiIIcIciam .-. del rimi! d"nIormlCiO pUbIjao I dels nIormH -. i que canal." 

,~... rWorme tecnic I juridic de dita ("",v..ny/; RESOLOAE ( ... ca5 QUe ". "..,.,. 

II-~s/ r..'~ prHIf'IIId. JIfII ¡nom I .....,.",",s de 1./agMIi' .001., """"'_ D Grup 
Murrb¡W al _ amb rirllomM de dita (<llMnNlllny/ PUBUCAA aquallll.""",0:"',/ d'ltCOr'd 
(AcomoResokldOl 8I surlletl 0fidIII de I. Provll'lCla (BOf'). l '- Galer. Munld"... 1.1 TKIId d· ..... unco. 
do: l'A.juntamenl; NOTtFICAA,HO.II inte'ellItI.., aquo:.lpooceóimo:nl: I ENC"RREGAR. (nom (18 

,.~munlc....,j '- ~.tIó de l'ICIUICI6, 

• __• ____ r*"'<: .......... 

•0.... ........ " ',......._ .. __ ... , ___ 


http:NOTtFICAA,HO.II
http:eonbm.al
http:muroap.al


o 
Ajuntament '"deBarcelon.a 

Model dt RtloIycIÇlAço!Jfd 'fP"O't'Kfó !in!o 

APROVAR .. ptOteCIe {nom <*i ~J. ....tncr. et. (nom del <*Ib ..... ) • • 8..,;...... d '.,o;oM/Va 

fl><II1ICIPIII 11 ..:ord _I) .. Con'ormUI Tte..... del PtoI_ de ci-.. (~MMy) '''fl/o"". r~ del 
Pn:J,ecM de dall (dtM>MlJlanyr MI amb •• ~J que figvfM .I-..Ior",. de Cothb'mUI TIknc.. 
del f>mta<:Ie de dafll ,_ñn¡1 , .. fini0"''' rllk"" del PnJtttde (~lIyr que fivur-'en .. 
ru~ 1.drruniltra(JU ¡ que .. aques., eIecIn el clona pet rep'Odul\, amb...., mPQlt de (mpOII del 
prOjItCMJ euros. elle"" de r...post del ........f~ ,IVA) óncIOI. d'_"..,.,b.-o que p'.....u r8lticle 
ZJ~ 2 dItIl>tIcteIl~"lU 212003. de 2B d'tIIIriI, pel quaI.'~. el TeX! RefOI; de " u.,; Munoapa! ; 
de ~ locóII de C~IunYi . PUBLICAR ¡,que",. (~~J" Bu1Aed ~ de la Pf'OIIfllÇl¡l 
(SOP), a .. Gasela MUI'IICipaI. ; al r .... d'~ de IAruntamenl. ¡ ENCARREGAR .. ¡nom de 

fopet>Jdor """'qM// "ge'lió de ractuaaó 



~ 
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Model d " lluncl de pubJicfÇló d 'fDC9US:ió jnici,¡ 


ANUNCI D'APROVACIÓ INIC IAL 


E. o (lIIlm Ex~..",t) 


E~a Iót>lan d'ajll'lwlCld¡ , en datalHIsl6 del (~$"IInyl. h. ~.1IIa MgO&n! AooròfRnoI\lciO, 


{,...,,,.rkotdIRe~ 

L" ..pttdi,,,,r-<>rrW>rJI'I ""ol""" ~ ...n.<~t Ri 00hiÍI': MI '''mlinl rlI'I '",fil,, ' d;"s 8 la DifrtOCió (jf $ervel$ 
&lneral. del D/sIrlcte dtl (nom del d<$IncI.) o9 (nom del ClItl!1I1 nun~1 (WI horlIt1 (jf (""'-n d '.renc.oO 
al pulJk /ell.., .., compte els p&riodtJ, desp«1iII .lenc0i6 com I N»dal O eS/lJ) . DOls ei I8fmini 
esmen,a" q<H COtrI9f>Ç~ • OOI>I/Xar I Pilrllr del rH sogOenl • 11> ¡wbIic~ de Ja pubbctteló fJI &/lIerl 
orlCl(jJ IM ,. Pnwlllci.l (SOPI. INI i'llentu.ats podfan fW'lfll'UN40 ; presen/ar ., IfIlIf¡4cfoos qW 

conSld$m .$C••nU 

(nom, roglloms dtlWe 18 5«ref8f;¡¡¡¡ 

.[1-...... ""..._.--

http:d'.renc.oO
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Mod.1d. cMfiffut d 'aproYKió defln¡liv~ 

En/I'J~ (nom , cognoms 11ft $&Cfllt3l>'a D9/ega/!da1 cap 00/ Deparla"",nl de .serv".. JurlcJtcs 
S&cflltatHl dol <h$1ric«t de (00," 00/ DJSlrocmj cJe ,...."'nramenl cJe Barcelona, en ús de III. '""ullals 
cJelog.~oos pel $&Cili/Ori Gen9tll1 IIn datll (da'~ r»I dItc..r di '*'/etl,..;,UJ 

CERTIFICO 

QIifI "na~lzal en <Iata (d,alnwslany! el term;,,; d'W"""ació IIYbItc~ de Ironia ' dies, de l 'e.pet ..,,nt 
nóm I ! reia/iu a 1'."",.actO del p<Ojecte (fIOIJl r1<J1 fJlOffId<tI , "P'I>"ol ¡";,;ÑlIn",,,t ~$ 
(l'ACOfWRolGIuc/Ó) en CIa/o (d'Mn<lskmy) , segons anunci publicat e" el SOP de CIala (d""""'v.my), 
00 , 'ha presentat cap sl'legacIÓ ni cap informe que lad palesa la necosdal d"inlroduir ntOdrlicllCioos 
00 III pro¡&cifl , I de c(J"fonn~/}' amb ( le."",nlalJ<Ja AconJ/Rf1rc/vc/Ó) en dala /Iendem, 00 41 (MIJ <Je 
¡OfIRIII2OCIÓ). ha ude""'gul oofinitivartle¡¡¡ aprovar 

I PERQUt A/x l CONsn, lliuro la p<et.ent ceniliç¡o(;ió. a Barcelona {~s/IIny! 

·v_............ _ ....... 


http:d""""'v.my


o 

AjUntament " de Barcelona 


Model d" lIuncl de publlcpç/ó d',pro!lfC!Ó ddnlrJv, o .provació !ln!ç. 

ANUNCI D'APROVACiÓ DEFINITIVA I ANUNCI D'APROVAC IÓ 

EIIP (num éxpe<loMtJ 

E~~ r~ "_lIC.odJ,.n d3IaIHsliO del ld/Mnulltnyj , h. adafúI a\II;I ~~..oh.l<::iO. 

(InI de I Acord I /ftsoluaó) 

ec..rr.~...-. o"" •• _ /e ... _ ....._ , as pol ~,..,.... ~ dO ~ 

<lII_ ,'Otpt _ rNJ ~ on ~ '-rmh "'"' ma """"PIlli du ~ dio oegUenr el dO ,. ,....".,0 do .. 
Pfe-'l ,-. o al (>OI ~, ..IOCI.....~ ....,..... """,,",10M _u dII..aoI '* J4IIIM dol 
"",_><>60 __... el _ Ilo '*"' ___al. _ dO r_ 6010,...- ""''''''''''''''. 

B """"" poIe"_ dII ~._ do .._ l """*-' ... el _ d ',,", "'.. fi _,.,__ 
__ """~_IN __ dII ..,. ""'..,. ~ d.. <Jej (/jo ~ de J.o ~ do fi r>OOfit:_ 
do r_ .~ptN. 

~ li _.,.,...,.; ,tar• .,.¡ """"" ~ dO ~ _ . ......., ¡I/\)CIu~ .., alP ,,*,~..., 
..... """"Jl/aI dIOl do r_ • li _ ~ _ .. _ '''-!Ii ..1O\' .,,..... ,,".W, el pof __ 

..ad oortlelrdóo __.... al _ ..... __ ............. ',.. <MI ~~ al _ • .".~... 

dII~lkü 

(nom I cvgrtOml deWe lo s.croIBrVi) 

Barcelona. (d1/IItrrelllnyJ 
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Model d'¡¡nunci de publicació d 'aprovació d.flnlt/vlt (suposi! 'I! " Que nQ 
s'hagin presentat .N,aaclonsl 

AN UNCI 

au.. ""a~lZal &n da'" 1<I6+,,,,,.......,,y) el term""; d)nform¡oaO PÚblie. de 1r8nIII ' d ... " de l',xp&dle<ll 

núm ( ! .elatJu • r.llfO\Iació llei ~e lnom dIW ~I aprovat ~ segons 
IIAcortVR1tIOluc!O) 00 da/a f~""'II)'¡. $8jjOtI$ 8IIUnCi ~ ... el 90P di! da(, ,~v.nyJ. 

110 s1>. P"'~a/ cap af~ rtlca,p ~"'" que ftteo,weu I#J ~'a/ d'irltmdulr ....:Jdñ:a<:IOrIS 
oti el PfOIK1e . , do (:(It>b""ar .mb I f ...m.m~A~! sn data 11 endefnI di! ,. dar. 
o.IwIWZlIICoOl. na osdovirJg<lf dOf/mtNII_1II aprova! 

Cont", 11/1","1& 8j;ItO.1iOO dIOtv.!t" . q~ ,il'llliJ/lll' III .... __'SI""",., .6 ¡>OI "'to<pos;>r """...., pOIf5l8&U (1<J 

~DlvNIII'~ _ ,.,.. edopIlII, li<> el hi""... d '"" ""'. oompIlI<lt. ,.¡ a.o ~ III do ... ~ c:Io 
,. ",.-~. o IU pot ~ "...,,_ """"" ~ _ do_ del ~ rMI 
......_ """ ..._ ... fil,..."... do .,... me.... """",au dos do r-... dit Jo ____ 

fJ.......n __ .....,......,._.,. .._'_... III_"..... _ EJ_,.._ 
""""" "".,.."""" ~ ....~ <to <IOl __ c:ompIars ... del .... -.....r di! '" ,.,.ocoó do III ~ 
... r.a. •• ~. 

Con"" lo dot_.~ .k1I. del """.... pO/eSlIlW .. ~ q..... • .,,_p#M<IiM "" <X1P IftIfIOCGrregIJI "" 
".... """",.1 (Iol, (111 , ..rldemtl • 1>1 .... .,,.~ ....... q .... • '111f¡¡j "'"'"" "¡,,u_nl, el (JOI m_ 
re<:un ""'>IerlOÓ.l ".".'.,11>"" oti el "'''''''" do ... ""'''''' • ct;IIr>pt", dit, fJIII .... ~ al """ .~ ¡>n>du~ III

_s,''''''''''' 'Il0l' 

EII\a Seae~rilioi;¡ Delegat/da (P O a..c..t u. dII~J 

(nom '<Xl<JIIO"'$ ..w. /jo $KlM,)""') 

Barcelona ¡........NIIny/ 


·f' .....""_."" ........... o~ 
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ANNEX V - DOCUMENTACiÓ ",IN/MA CONTROL INICIAL 

" 
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Ajuntamenl ..de Barcelona 

11 	 CertJf>caoó IkMicIIliI,or¡od. ~11knic: comI>M""I, V1.adio ~I c;oIl~ JI(Ofes.......1torr.oponent. e e~ 
-'seuen, 

21 	 C.I1~ 1«rOç;o o. çonlomulat. ...,••• pe< una entotal .mboenlal de COO1,," _ continguI t. 
..gO.rn do<::urne<>1ació 

-CQmj>f9V.oQ d. q... la dOCum.maao utihtzada en el contiol l.gui l'a¡lfov.d•• I. Iol hCltud <Ie 
Mdnr;:sa (CTP) 

-ComIl<Ov.ci6"... condicoon...... cie la CTP-ITP (quan .'~ag i emh) 

-Prktica OIe m......m.nll . les ",,"i... , .., comprov. cion. neceldñe. pe< venfia, 
j'Obte""1IÇII dels ......111 d'am'5..o I de ,,"I prelclip<:>0111 sotIIe gest;O <!e ,eHluI. 1mb 
elp&Ciflcacló deli ,null.tl Obt"'llllll, liln1 ~ que I, a I. protK06 del m.eh .~m com de 
~tev'ncoò d oncendl. I prOlecc:lO dol nlut publica 

Docum<!nts ¡uMlfic.",s <Ie ¡¡oest/O dels resoe/us ((be d'/lCCepllJdó, fuls de S&l/ui...."" 
¡usMc."'s de _ <Ie rell<JW. leXR mUfVGtPIII d&claf'8C/O .~tIo ,..11101' I 
Insc,!pc1O <In el R~,SI,e de ProdtJctot:s de ReS>dus d8 Caralunya (codi PI S" s·uc... 
,-~ 
Em!$.$M:) <1ft ,.111COl16, 
I/omOIO¡¡ació d'el&"",,,,. d"KC"Ssjbi/~8/ 
C~tllClII, que ~I(I r.cOlrlp¡¡n,.rJI De les ",esc"",""" re/;llNe5 al oom¡:>OfI.mtlnl 
<leo/.nt /JI foc dels Mme"" consrl1l<'l>W de comp8t11m9ntacl(\ ¡pon... oomporIe,s. 
mc.) ¡ teriS/oments (:.wlre, Iqm¡, ~I', "re.) , ".,rll>ce/. de 18 $oliva Itt$l¡)/ ¡¡,ci(¡ ~ 
JrtSlaUodol"5.utonUals 
En als "".tOr .n O.... ¡wr a"""'" la n,.i$I'''''''' III foc de !'OSlrucflNll. calgui ul>lUItf 
r aplicilClÓ de mal/m8ls de re.u/lffl(Int. cerflfical duna _pr....Iiena q~ el 
producte aconleguei. els gN,"O' ~_..an. per. rccle r'lCió de ru!.bohla1.1 10<:, IM< 

!toll. QOfTeClamen! 1n.1II1.!, ...¡ com certoftcat d't>om~ ~.I p~ per 
ta_.tori acred,tat 
Cettiftc.l d'empresa on.IaHI<IOI. _ed,~a lignat peI!KOoc CIe ta mal ...... conforme 
les ""Ia1 tacion. de prorecci6 contr. ,_.. compleuoen el RIPCI 
Comn.ctl de mamet>ment de Ie. onllal taOO~. contr. WI<len<lill oel\OfoCa! D.,b." "" 
l·uItlI'na r.",.1O 

.o..po.0c:i6 de torn ",. cer1,!ieIcoon1 • • ",ide. per !el 119'l m,nlaCicn. tktuqUI . en ma!",. 
de segu retat """"lrta l per a les d,ler.nt. onlt.l-taQon. de 1'lC1IlIiIat IegalllZllcoo r:Ie la 

Inlt, ' lació lIIIk1rica, de d<mllotZac06. apa r.........adon, gal, etc 

http:d,ler.nt
http:CQmj>f9V.oQ




~ 

Ajuntament " de Barcelona 

ANNEX VI - MODEL ACTA LLIURAMENT 


" 
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ACTA DE LLIURAMENT A L 'AJUNTAMENT DE LES OBRES RELATIVES AL 
PROJECTE (nom del projecte) 

Barcelooa, (doa.tne&llo"y) 
REm-UTS 

EIo'I..a 1411)'01'11 ¡nom lCOQrIO""¡ ' Gerent del C..tricle de (~, de rAjuotamenl de 8a~ 

EIo'I..a seI'I)'OI'l. (nom ,c:ognrom.,_cti<ector de .. o..eccoó de llioenae. I E~ PübIic: del Oo.1rir;!e de 
(<f<sIrDII1 de "Afun- de 8atcelona, I 

I el senyor l""'" 'WVioo'i&¡ dorec:tor (~} dol (~ "'1JIIfDIMI ,""'iU'" ~ iN """'.sj 

Totes les Par1' eS 'eoooe"en amb tapKlla1 sullc>e<lt pe!' aquest acl. i II 'eptesenlaCoO en la que 
~uen. l . 

MANIFESTEN 

I • Oue en data (draht~&I.t,IY) , 101)',1811 de CooIr.JctIlC,¡) rompi/IGnI) va 111(11<1'1 ad¡I.IdK;;l' ~ la mercantil 
(nom ,cognom, de r..,tudo;81.tt0l¡ IM obres reial",,,, al següent contracte 

CONTRACTE D'EXECUCIO DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE (/KIm rJIJi profIH:m) 

III • OuA dMp<" d'''''¡r\ler els informn """ han P<e_ els següents rnponsabIH de l"eSfl3' 
po.lI)Iic;, 

(1IIIrJm.. 71 
- I~ZI 
- ¡.mom,. J 

es consiOetll que ell ¡rell . .. de ",r..,èocia es troben &li bon 111.1 I çon/olmel amb .. cIocumenraciO. 
prell3donl I treba~. que ~an leMl de base li la conlra<:taaO. nten\ IUlCep!ibles dtt UI r._a 
¡'obre . ulvant PM,oDle' ..o. OCU~I i _ perjudici del. defe<:tn delectats en la klt.peCOó de ~. 
esmentades obtn 

IV - En 4atIO (~lIy! e. IIgna la <XlfTesponent ACTA DE RECEPCIO que ,'adjunta III Pf.MIlI 
docu"",1lI CQm Annex I 

V • Que en ~.. _ (nom IM ,.....- m......,... ptOI'NlIOI , letpOr1uble IM •• """'a/ liu<a • 
fAjunt....- .. BwceIoniI un. cóP. del Pro¡ecte d'Ellat de Dmen...... I Caracteris!IqUeI de fi 
d 'atira (As b<IIII) do 1ft obre, .uenyal¡ode, al punt I 

VI. Que aquell poqe.:le s'ha ."nl a Ie, segOentI iMt.!UCIOMIot¡¡¡.mmH pe< a l'lls que con-... 

"""" 
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VlI._ ou.. III•• 101 ,',"poui, ~s partllOI&tognantl, en '- se .... ~0entac:i6. ¡¡..un. Iormalilzar el 
present document de LLIURAMENT DE lES OBRES l, 

ACORDEN 

PRIMER · a .... (nom delopenK/of ~ promo/Of' A!I~ die IN otns) f. ellUURAMENT 
...~ cie lIarceIoniI de '" .",¡;"., ueco.Mdes de caoola .. 1itat ...,b ,'EIIaI de Medidor.. I 
Ca..acter1.~ de fCllno E>"'CUI¡¡da que . ........*' çcm Annex ,," 2 PROJECTE A5-8UII.. r CE LES 
OBRES RELA 'IVES AL PROJECTE (f11Ol dei~I 

SEGON ,- Oue "~ootamen\ de Barcelorll ACCEPTA aquell... obre. I maniful.il que.on aptes ~ al 
MIl luncionament 

TERCER · Que l'impot1 de ,'obra UlICIJtad.a aocendeix a : 

1 • OBRES RELATIVES AL PROJECTE 

I en proII' d'I canIonnrta~ , 'est«o aquesla ACTA pet dUplat uemp¡.t, I un ~ eIe<;Ie, I en el Ioc I 
d_ ¡,,,;licIti' " ~pçalament, 

PER L'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER {nom ~munlcl~1 

EI,*_ de (depitt'~me<>r) de (opetaOCK/ 

Sr /Sta (oom; cognom'l StJSno (nom Ir;ognotrI$l 

http:maniful.il
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(Acla de lliurament 11mb repassos) 

ACTA DE LLIURAMENT A L 'AJUNTAMENT DE LES SEGOENTS OBRES: 
OBRES RELA T/VES AL PROJECTE (nom dl1l projec te) 

Barcelona IdldlmellanrJ 
REUNITS 

EkIla sen1or/a (oom ¡ o;ognomsl. director de la O.recd6 de L~l\Ciel I EI¡)III P~ic del Doltrlc1e de 
(d,Slne,..) de l'Ajvnl3menl de Barcelona, I 

Totes les parts es reconeixen amb capacitat .uf.:..n! ~ aquest acle lla ,epres&nla.ci6 en la que 
actuen, I, 

MANIFESTEN 

1. <Oue en data (d0a/rJ>651anyl , (clrgan 00 Cori/rne/ac'" cO"'P6le'~J \la resoldre ¡odjudicar li I. m"rcant,' 
{oom ¡ coun""'" de radttldlcaMna¡ Ie. obfu 'ela' '' ..... ~ ""!10M! """tract. ' 

CONTR.o.CTE D'EXECUCIÓ DE l ES OBRES RELATIVES AL PROJECTE (nom u.,¡ P'O/«f'J) 

I~I) 
Il · Que M dala 

III · Que deSj:ri. d'analitzar els inf"""", que han ","'''''''11 el••egI)ttnts ,espon»ble. de l'espai 
piJ.-c. 

(~bme l/ 
- 1.,AlIn,. 21- ,~bme I 

'" c;onStdefa Que .1. trebah de ",,,,,Meta es tr_ . eval (1/1 les obsetvaaons que es realolze1l en el 
punt ngGo&nt, ..., bon eSl~ j conlonnH amb la doc........enlKo6. PIfltacions ; !rebah que han seMt de 
~M' .. contr'8Ç1aQ(I. ...........~ de -.er reòud8 roin. ,.,.-.. possibles VICis ocults I _ 
pe<jUOicl ~ delec1•• delecl3tl en .. irtspeçci6 de lel ~s obres 

IV· En rACTA DE RECEPCIO de d.u ¡'--""ny) que . ·adJUf'll.1 al present documenl com Alwlex I 
figUlll un. reIKIO de detlc:itnde•• repanor I*' la contrltCII.1a en el te.....; mol..... de (num D_I 

v· Que en tqUell ICte lnom de I~~ promoIOr ,'''__ de les obres) .....~ .. 
t'Aju'rtament de Ban:eIona .... o/Ipo. del Prqede dE_ de o.n-...... j Cau.cterbtJque. de fi 
d'obra (As bull) dele. otIr.. HMI'Iy'-''' pun! I 

http:contrltCII.1a
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VI· Que .tb 101 rexposa\, les parli aoI.ISI\In.ants, en Ilo ae..a ~sentaci6. PIli"" • Iorrnalitar el 
pr....n! dO(:umenl de LLIURAMENT DE LES OBRES i. 

ACOROEN 

PRIMER · Que cie CO""" ......I _ el manilesllV del prHeN documet'It. l'ACTA DE RECEPCIO de 
(!¡oli! (~~) prMefll' una feIac:I6 de defici6ncIes que han de 5« rep;ndel per 11 contractlSliI 
en el termino cie rdehne~r) I que , 'adjutlletl al pte""" documeoI dirIs fAnlle. 1 

SEGON · Que Hme-naOel ... Gellciencies relaeiorlitOel, per part de le contrKti.I~. el director 
lacuh8loY de "obra lla &nItS ifllorme vahdat per /OfP<I"'.mol quf) 1NIg" de ~ahda(·ho ~I ' .... ', 
d'(}ÒfR) m~.tant Ilo levi eonrorm~al en relació. Ilo correcta. completi I ao:Jequl<!a .esolució de lel 
defic~. identificades. dOnant, •• pe< tknicamenllin¡¡lilzade.les obre. de "Ieren<:ia 

TERCER . Pel ca, que iii contIXtiSIiI no "meni "'I defd<ocie. 8SMI>Y.litOel .... temps j rorml, 
{nom di r.."..,-~,~ • iii ~1iI per fer-ho, en el beft ItfIIb que r..,;ç¡ "ol 
<:6mpJI dellermini de g.w..... no 1'\nocIar1 !inI r~ de In ...,,_. f.e1iCz_. pe< pari del 
dIref;tot cie l'obra v;WI.. per 1"'I1fII'd""O¡ que".. di ~."" .HgI!ftI1.,u. dolnl 

En CIli de tltlt.rats incomplimentl per part de Ilo COIlIrKlilta, (nom de /'OfMrttdor mun",.w¡ JII'OCed~ 
• 1',. KUCió d, IlIgarlolia ""Iin~iy. l , ....I;tzar' per tompll de la conlfaclilta el. trebaR. escalen\1 per 
al'eleclrva ,e~ de !el deflc:i6ncin nHflyaladet, 

OUART • Que amb la <ei>_KlO de lel deficiènciel IIMny¡¡lade1 pe< l'iIrt de ¡" çon~UI j rinforme 
del dlre<;lOr f.wt.bu de rolQ que arn ho ceMiqui ....b ¡" çonformotat de (0tp8.....",.,s que ~ IM 
.MdM-ho lep:InS ' ...... dotnJ ; (nom .... 1__ ~, ~ rlnlci del ç6mpul del 
!erm... de g¡tlant>a 

CINouè - au.. 100m dtJ lOPIttIKlor munic;p.l ptOnIC#oI'''.JPIlM3I>I8 .... Ie. ~'I r. er LUURAMENT 
• l'AjunUlment de B811:eIon. de lel obre. execulade. de oonlofm~.1 amb l'E.1a1 de Madicion. I 
Clraclltflll;q"". de rObI. E~eculad. que l 'ldjunl&n com Ame. n' 2 ~OJECTE AS-BU/LTOE LES 
OBRES RELATIVES AL PROJECTE (UtoI delpro¡.ctel 

5151: __ Que rAjunlamenl de 8atuIona ACCEPTA aquelles obre. ; m..vte.u. que sOn~" per ar 
t.eu l'ullClDNlment. amb I.u condicIcnl es!ablene. en ob acords am___, 

SETè.' Que rimpofl de l'obr. execur.d. asc:etIÓItIlI • . 

1 - OaRES RELATIVES Al PROJECTE t. IVA onclbl 

I en prova de conrorm~8I, , ' ..16" aquelta ACTA per dupIieat exempla<, I .., 101 ..fec:tI , Ien .. lIoç I 
d-IIa Indicat' • l'enclllÇlot&ment. 

PER L'AJUNTAMENT OE BARCELOfIA PER (nom __munlclJ»lJ 


ElILa Gerent del DI.trk!e El d;"",!", d, (de".namenrl de (operador) 


SI".ISfa (nom, c:q¡oom.IIJ Sl"JSra (nom, cogr>oms! 



~ 

Ajuntament '-de BarceloNi 

StISt' IIH>mI/JOflOO'fl&J 
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ANNEX 1 


RESUM D'INFORMES POSITIUS I CONSIDERACIONS RESPEcrE ALS DEFECTES 

ESMENABLES PRESENTATS PER A LA RECEPCiÓ DE LES OBRES RELATf1IES AL PROJECTE 


Dels B~S nr<::OIIIts • rI~ de dara f_y} .s oonlldet. que els ~s putl(s 
rtJlJtH;l~s " l'Informe $On (Jef«ttJs en lot '"'" d '"x!!Ct/ClÓ "" r0bt9 

•, , 
R6specre /<1eXIlPOÓ delecti! I.t comfBClisla dfll'obrro &s compromet. la rnpllfllcld en el '..m,ini de 
¡nurr.rro "" dIN) I deia m&nera fdesco1XlO! 

PER L ' AJUNTAM ENT 01$ BARCELONA PER (nom ~ "''''>lcIpMJ 

El <lilector de /~Ila....,.r) de (opendot) 

Sl.lSr • . (nom I cogoomJ) SI ISrl (IlGm I rog""",.) 

$t.ISt. (nom! ,ogr,o",,) 
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ANNEX VII- DOCUMENTACiÓ AS BUlL T 
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Ln insul-Iaciom dkuiqllu de bII;~a !(1tS;Ó s"eJ<ecU!ar.ln JIC' imcaH8don aUl",itzal' en !lain tensió, 
autoritzats per l'e.,c,dd de l'a<tlvi.a. segon. ci rom:s.po!l('nt ¡n~rucció l«nica cQ/t1plen\Çntaria rre 
UT 03. 

A l'inici de l'obno, ci ronIJ1IClistl fonI arribar amb el nom del "'prt'>l:l\1a!l1 i I)NI la OOcu",cntll<;i6 ct)In 
jns(aHador ""'onl/.1.1 ..., Iloin tc~"ió amb el nlÍm<:ffl d 'ill$<:ripció d·.m~sa inslaHIHlono en el 
Regi,,", d't:..tablim"ms Ind\lsui.1cI (cenilical ",¡ginal I) .1II. .... iut) i on hi .onsIari de INI"""' 
.~plkir.a la cattgOrilla que p"u"y (IInlJ ....lq;orUo baic. li llITI: catepil especialista). En cai que 
el roRlJaClista 00 molitli Ics obre. di~ ho comunicaft. /<>P"..........ucipull .regint-hl tOU 
aq....esla infofl,,"d'" m¡utrida ankriorn><:nL 

A I· .......mcm do la inMall""i6, .".Iillades Ics v"".ti~OOI"d pcrtirlrnlS, 1',nstJ,Hado••utonWlI 
.~('ÇutOl de Lo insuoHac>óatIC1ri un • .:niflnl! do- la in5l:l1'I;¡çió rn I. quc r$ fanlo ronsl.. que I. ""'Iciu 
,'hil .....Iim., en confO<mitat .1 eslablen al Rq¡Jamc:flI de Ilai,.. Temió i le!I 5evt'S inslrUfXiom 
tècniqocs complenlCT\laries j KgortS amb I. docUlnctlt"",ió l«n;"'l. ScJ¡<>ns .1 cas, identilica'" i 
jl1'iliflc;¡nI. I~. variacions 'l'''' .nla execució .·ha¡¡in produn amb relació.1 previS! en la doc"")C'llacló 
(K~glamenl declr"'~n;c de B"i~a lensió article 18 dl. 

Les In>taI-ladoos d·~II.. «<¡"ips.. siSl"""'" i d. Sot\lS curnponmlS de dctt«ió. ¡Iallt\i l ""MelÓ 
<I·i.....,oo' ~ "",lil~arlo pn instaHado ... dcgucbmm! ....ori!"nI1S. 

li l'ini" d'otn. ci con!nlCtiSla fanl. arribar .."b ci ""'" del "I" e:iC'lWIl i DNI la <b;unw:ntaçió com • 
inwr.I·laob .......111:101 amb .... còpia a..m!iado del ccnlfinc dïmrnpció del R~&illn: de l, Of..:i"" 
de Cid,ió lèrn~1 com • empn:sa inslal'llIdonI-mllllmidon d·~II.. «<¡ui", i .ÍSlcm<:!I de 
pro!ecció ronUlI lnttndi. (on hi consIanl. ~n número de rç:¡iWl: ). En (lS 'l'''' el com"",!ill. no ",.llll; 
les 00.-..'5 dlr«lamcnl ho comunicat! a f ">pn""'¡'''' ",,,,,¡clral! af"'ginl-hi lOla IIqIll'SIa infom\llCió 
requerida anlc,iornlC!II . 

L'in>laHador fanl. arTlbar un cmifiear orill;",,1 on hi fanl. ......"mr \I<Ia relació de IOlS el. miljarus de 
pro!""dó o;onlrainccMi s inslaHalS (1M:s. e~linlors. dcl""dó dïnttnd¡. i!\SlaH • .,;.,rus d ·.I........ . 
hidnoms. "'ix.."".... 001""",..'5 seqlll'S...) confonnc '''l''''''' han estai ir\SLaI·lau 5CgOOs les 
espcclrJCllCÍOr1S del RU'CI (Im 1942193). 

http:eJ<ecU!ar.ln
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EI""lfldta/ 

Abans de I. "",ta en ,na",. I·~mp<e.,. constructora - in'laHadora f..rà arribar I. I.galillaci ll clè<uica. 
els DU!lle1ins ; full, de comP!ad<Jrs del cmp l "~"rnem po!r Ia i 4\10: r"I"",JJ¡" "'''''Pc-,!"I "V""".¡"rl 
pugui <,unt"",,!., els subminislranlemS .I~tr;cs, 

Caldrà 1,""1>é 11 ¡U"" u,Ia "''l'ia (>ri~in" l <k I"" Aelc' In'pecdó E.LC. de Ics ¡",{aHadolO<. 

En el C3.'l d· M"....·.., ;n'laHal ta "'VII posta en marxa senl tl«eWiria remr.ga. ¡"p<'r,.J", "'."" -'{'<JI¡ 
per pQrt de la conSlructor~ de I. legalitzac;ó 4"el'"",ensor;S1' ha de munilar d. upardl dcYa<lot. 

Si s 'ha ",.liVal un" ¡r>Shtl- lndó d' . igua ",,,ilària li" c'N'lraí,...,,,,,..!;. sc ... ".,,,.S5ària j'apo<toció de I. 
Icgatiw",;6 """",,>,,,nem a l"p,"¡JJ." ",.,,;col'<,I/ , 

Gu,' 

En cas d' hJ,-er ~3Iitz¡)( unJ il\SlaH~ci ó de gil.S !>Crol oo:osària raponació de la legal ització 
corrf5pOI\" m 

AI,,",.• (1"-, ,u¡'¡udlJlt$ ¡j'un" al"( (""""sa u.) 

En ci c., que hi hogi inMaHadons que ,,",uin l'editici i ~ue "O li siguin pròrlil"l. sapot\>lrnn les 
I~galitzacioru; peni.,.nts d 'aquesta ahrn inSlal 'Iació conforme compleix ~Is n:querirnents legals. 

SegOllS el codi t<'cnie <k l'cditkaci6 hi ho un seguit de prod""tes, equip! i materials q"" hon do: dur ci 
marcat~c n ::, Caldrà .ponar u, .. cana de la Din,cció d 'Qbr.¡ eonlormo ci. prodn<t'" sUi!CCplibles • 
estar sot"'e!','" SOW ci "",rca,~c CE ho ""n, ; s 'hon 'calil/lOt cls coo"ml, i l'Mnpn'......,;'." que ci 
marcat~c li cxi~ci ,. 

C.ldrà aponar ci plànol de situació on es dctinei~i la ubicac ió <!el s diferents cleme nts :lUbje<:tcs a Ull" 
re si.tencia i reacc ió al roc eOllC'C1 •. 

TOl' ds clements em""",,,,I, i ronstructi u, que segons el codi tècnic lIan de tenir una estaNlita, i 
mi. lenc;. al roc <kterminada que s 'haurà <k n,""i(estar de IOrma expressa i justi lkor-Ia. ne les pones 
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tallafQÇ pel' exemple. es Uiurari. l'assaig del prod~1C origill&l o aUlcmical :amb la ~,tènc" al foc i 
n:aco:i6 cooesporCll1. 

Aid ma{e,~ de 101 do:m<111 CQII,portitmnta<\or (po' ucmple de r.'laCió InlnSformadora. del ~ 

coodU<1e5 de '"ntilacill.•kmcn15 nICliHiu, •.' .. Ili ......", rass'us ". igi ...1"aUl('flliC81 on hi oonstari. 
la ruistrncia i n:aa:ió al rll<, i tamW una can. d '""ompan)';lnlCfll «",forme els a~h<adon; (..nit oom 
del ~.pt.on.<lble. drrtc • l'emprna i I)N1) han ,.,..Iiu..t el m........'1J" "'gom npttifincÍOlt'l del 
fallficant del producte JIllranlim les caractcristiques del male.ill. 

1)0 lOU 015 clCm<111S companin>cmlldor (e<lacill 'ra..,fomwoOOra. . ) , ......,., de t1iUl1lt ols ass'"g$ del s 
producu,. ",ilitu.. I d'.plicació d'8II~lIs clcm.nlS ..... hll¡¡ués 

Caldrà ~{'" ci ce 'tiflcat (original o .1l1~mical) de tOlS .Is demm!S de la il\SlJJ'laci<) de proI~ió 
cOfMrainccnd" (oo«ei6 d'''''mdls. iruuoHaciom .1'.18ffM d'¡!IC<'n<li. ",j~ hidW1tS, 001........ 
$«1., ••• ) <o"f."".. 8IIUC$1S han eslat ¡",tal, lars "'!tom ~ilicaciOll$ del RIPCI (RO I ~:z¡<jJ) 

Ap<>r1<1r la documcfllació suf..:.mt ptT. &aran,i, r~uació r,ns a la ..i. pUblica 

caldrt .ponnr ci, aSAiSS de laboram'; ac~il"l que unifiqui que el s.i!>lCm& de desenFumalg¡: 
(Cl)l>(\U<:((S, vCl'lul.oors. ...blejal) en d ClIlI d 'ap;.mn\,\.;nls l'''' rundonu .I......,y. 90 mif'llllS I 400"C 
(<XTtifkal original O ."lentitat). 

Aponarcef1iflCal de ~ de Iem .mb el valor de n:sislè,,,,'. dellern ¡ I.. """""" de manleni"",,,, de 
la m':II"';.• ~ 

A/Im rmi!/ruI' 

CC'ftiflCació ori¡PAlI del cablejat de comunic"",ions (X,.,.,.. de cahina. ,lStema de '''''lroI i .i>lema 
el«lric) amb el plinol d'ubicació de cada un dels cables <eni licll" 

CC'fti r.CaI de mc:sura de w i carta d'acQrt1p:tn)'1Omo:I'II i....tkllnl que " ' '''''l'llei., la onlerIatlça SmeflIl del 
medi ambiel'll .. ,b;\ de 1Iam:1ona. 
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I I¡"rumenl de les nIC'nòries de dk,,¡ tan di: roin cI,,1 (ctlcul eslruc!<lf1d¡ com <l';I\5I.I-I.C,OI\5 
amb els \'lIIQrS tal i com ,,"n "'... , nc'CUlms. Oocun......lI.c¡ó .i¡:Mda pt.'f I. 1),1'. 

1. liuraJMnl de r l.",,1s rqwodu1'bl.. \lo I"obra ....hitd • ..,...Iit...aa Iant de robta dvil rom 
d'¡",¡al-I..:MJ<\S. amb ~I matei~ nivell de dctloll "I>C la definida a proj«,~_ Cal que aqlltSll 
documenloció si,,,; lIiul3da amb la ,igna1L1r.I de lli O I, 

Cmifk<u finul ""tri 
CcnifiC1l1 orig",.1 li "mc~\Ii<at ¡¡nal d'Obru signa! pc11. D¡r.""dó r""ult.tiva "" l'Obra. 

A hft'.. "!!Cu"1("'" f.'>no,',,,,¡.,·, /III/U ,¡tial. 11:",9"'/( '-".1 

Lliura"......! "" le. AlIIluoncs d'inSlal-l..dom ",.lil",<I..", amh la ccnilicaci""" ori",,,,,ls,, .utmliadcl 
cO<fc ' ponem•. 

RcI;oo:;ó d' C'lulJ'S instaHlli • r edir.:; .... b n:fC'fro.:ics, adreça i tcl~(<ln (""11"'" model) 

En ca. de KT ""," Il1In,fcrtnci. d"'~ ,,~t ~"" pc1 pm del prori<:tari ".¡..ccn, eS faci arribar a 1'0JlI.'f1Ido>r 
municipal 1I do<...,,,,mació escrita i gr;l.fica del q ... e,", {run,fc",i~. ~tnb r~t~ia c.'p",..~:<lI Je ¡<:< 
~ ;100, 4"" hi ha • mts de 101. I~ doc:ulllcnt"ç;ó ~~pli<ilada anterionnent . 




