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■■■ El passat dia 25 de març de 2011 es 
va publicar en el BOPB la nova Orde-
nança reguladora dels Procediments 
d’Intervenció Municipal en les Obres. 
Aquesta ordenança té com a finalitat 
establir els diferents règims d’intervenció 
administrativa en les obres que es realitzin 
al terme municipal de Barcelona i regular 
el seu procediment, en desenvolupament 
de la Carta municipal de Barcelona.

L’ordenança entra en vigor l’1 d’octu-
bre de 2011, llevat el règim de col·laboració 
per a la verificació i el control d’entitats 
col·laboradores degudament habilitades 
previst a la secció segona del capítol pri-
mer i, en conseqüència, les referències a 
les funcions de les entitats col·laboradores 
dels articles 27.3.g i 4, 45.3, 66.2 i 3, la 
vigència dels quals queda supeditada a 
l’aprovació de la normativa sectorial a què 
fa referència l’article 91 de la Llei de règim 
jurídic i de procediment de les administra-
cions públiques de Catalunya. L’entrada 
en vigor d’aquests punts de l’ordenança i 
les funcions de les entitats col·laboradores 
dels articles enumerats es produirà en la 

mateixa data en què entri en vigor la nor-
mativa sectorial esmentada.

Classificació de les obres i de la 
seva tramitació en la nova ordenança
En la nova ordenança les obres es classi-
fiquen en obres majors i obres menors. 
Aquesta darrera classe, en atenció a la 
tramitació i la documentació requerida, 
es subdivideix en tres tipus: I, II i III. 
L’article 3 de l’ordenança, en els seus 
apartats 2, 3, 4 i 5, dóna una classificació-
llista de les obres, distribuint-les segons 
la intervenció a realitzar. 

Segons el tipus d’obra a desenvolupar 
l’ordenança regula els règims d’interven-
ció de l’Administració:
a)  Règim de llicència, aplicable a les 

obres majors definides a l’article 3.2.
b)  Règim de comunicació regulat a l’ar-

ticle 49, aplicable a les obres menors 
tipus I definides a l’article 3.3.

c)  Règim de comunicació regulat a l’ar-
ticle 50, aplicable a les obres menors 
tipus II definides a l’article 3.4.

d)  Règim de comunicació sense presenta-
ció de documentació, regulat a l’article 

52, aplicable a les obres menors tipus III 
definides a l’article 3.5. Aquest règim 
s’anomena “règim d’assabentat”.

Els règims d’intervenció es defineixen 
en els termes següents:

Règim de llicència
El règim de llicència és aquell en virtut 
del qual l’Ajuntament, després d’ana-
litzar la documentació i el projecte 
presentats per la persona interessada i 
verificar-ne l’adequació a la normativa 
aplicable, resol sobre la procedència de 
l’atorgament de llicència.

Una vegada feta la presentació de la 
documentació en el registre municipal o 
pel Portal de Tràmits el servei municipal 
corresponent verifica la documentació i 
el projecte aportats i, en el termini de dos 
mesos des de la recepció de la sol·licitud 
haurà de donar resolució a l’expedient. En 
el cas que les obres per les quals es sol·licita 
llicència sigui necessari emetre informe 
preceptiu els serveis de prevenció i extinció 
d’incendis, o quan les obres afecten béns del 
patrimoni arquitectònic historicoartístic, 
protegits amb els nivells A, B o C, s’esta-
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bleix un termini de resolució de tres mesos.
Com a novetats, cal destacar la incor-

poració de l’informe urbanístic previ i 
l’informe d’idoneïtat tècnica. El primer, 
de caràcter obligatori, cal presentar-lo 
abans de la sol·licitud de llicència d’obres 
de construcció i d’edificació de nova plan-
ta, de gran rehabilitació i de reforma o 
rehabilitació amb canvi d’ús de l’edifici. 
Amb el requeriment d’aquest informe es 
pretén evitar que es presentin projectes 
que no s’ajusten al planejament urba-
nístic o quan hi hagi procediments de 
gestió urbanística encara no acabats. La 
sol·licitud de llicència o la comunicació 
han d’anar acompanyades de l’informe 
d’idoneïtat tècnica, emès per una entitat 
col·laboradora, que acredita que la docu-
mentació reuneix les condicions necessà-
ries i s’ajusta a la normativa general.

En qualsevol cas, abans d’iniciar les 
obres s’ha d’haver fet el pagament de la 
quota de la liquidació provisional de l’im-
post sobre construccions, instal·lacions 
i obres, i haver constituït les garanties o 
dipòsits exigits per la legislació urbanísti-
ca o sectorial, si escau.

Règim de comunicació 
per obres menors tipus I
En el règim de comunicació d’obres 
menors tipus I, una vegada presentació de 
la documentació en el registre municipal o 
pel Portal de Tràmits, el servei municipal 
corresponent verifica la documentació i el 
projecte aportats i, en el termini d’un mes 
des de la recepció de la comunicació, en cas 
que no s’adeqüin les obres projectades a 
la normativa, ha de notificar a la persona 
interessada la corresponent resolució, que 
ha d’exposar els motius d’inadequació a la 
legalitat i ha d’incloure l’advertiment de la 
manca de títol habilitant per a iniciar les 
obres. Excepcionalment, la resolució pot 
determinar que s’admet la comunicació 
amb condicions. Transcorregut aquest ter-
mini sense rebre cap notificació per part de 
l’Ajuntament relativa a la seva comunica-
ció, la persona interessada està habilitada 
per a iniciar les obres definides al projecte.

En qualsevol cas, abans d’iniciar les 
obres s’ha d’haver fet el pagament de la 
quota de la liquidació provisional de l’im-
post sobre construccions, instal·lacions 
i obres, i haver constituït les garanties o 
dipòsits exigits per la legislació urbanísti-
ca o sectorial, si escau.

Règim de comunicació 
per obres menors tipus II
Les obres menors del tipus II es poden 
iniciar a partir de l’endemà de la presen-
tació de la documentació en el registre 
municipal o pel Portal de Tràmits, una 
vegada verificada la documentació apor-
tada, pagada la quota de la liquidació pro-
visional de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres i constituïdes les 
garanties o dipòsits exigits per la legisla-
ció urbanística o sectorial.

Règim d’assabentat 
(Règim per les obres menors tipus III)
La persona interessada, abans de l’ini-
ci de les obres menors tipus III, ha de 
donar-ne coneixement a l’Ajuntament 
presencialment, a les oficines d’atenció 
al ciutadà, per escrit o a través dels Portal 
de Tràmits.

Les obres subjectes al règim d’as-
sabentat es poden iniciar l’endemà de 
donar-ne coneixement a l’Ajuntament. 
El termini d’execució de les obres és de 
tres mesos a comptar des de l’endemà de 
la comunicació. Una vegada transcor-
regut aquest termini sense que s’hagin 
executat, o, havent estat iniciades, sense 
que s’hagin acabat, s’ha de fer una nova 
comunicació. Per a les obres menors tipus 
III no és necessari presentar cap docu-
mentació. 
 
Modificació de projectes i/o obres
Les modificacions de projecte durant 
l’execució d’obres majors, tant en el 
curs de la tramitació del procediment 
d’atorgament de llicències com durant 
l’execució de l’obra,  estan permeses. En 
aquest cas, s’haurà de diferenciar entre 
modificacions substancials, no substanci-
als i de detall.

Modificacions substancials
Són modificacions substancials les que 
alteren de forma important o essencial 
les línees bàsiques del projecte original, 
de manera que exigeixen un nou estu-
di i comprovació del projecte per part 
dels serveis municipals. Tenen aquest 
caràcter les modificacions que afecten 
l’ús principal de l’edificació o de les dife-
rents plantes, el nombre d’habitatges, 
l’alteració important dels paràmetres 
urbanístics d’alçada, edificabilitat, 
ocupació, patis, fondària edificable; les 

modificacions de les solucions arquitec-
tòniques fonamentals del projecte, de les 
condicions de protecció contra incendis o 
dels criteris d’intervenció en matèria de 
patrimoni arquitectònic historicoartístic. 
Les modificacions substancials requerei-
xen la sol·licitud d’una nova llicència, si 
bé en aquest cas no caldrà sol·licitar de 
nou l’informe urbanístic previ.

Modificacions no substancials
Les modificacions que no alteren les línies bàsi-
ques del projecte original són modificacions no 
substancials. Les modificacions de caràcter no 
substancial que es pretenen introduir durant 
l’execució de l’obra en un projecte autoritzat per 
llicència es sotmeten al procediment de comu-
nicació per obres menors tipus I, si bé no és 
necessari un nou informe d’idoneïtat tècnica.

Modificacions de detall
Les modificacions de detall són les que 
es poden plantejar durant l’execució 
de les obres. Tenen aquest caràcter les 
alteracions constructives que no modi-
fiquen les condicions urbanístiques i les 
modificacions puntuals de distribució 
que no alteren les condicions de qualitat, 
habitabilitat o seguretat contra incendis. 
S’admetran les modificacions de detall 
amb declaració responsable del tècnic o 
tècnica que dirigeix les obres adreçada a 
l’Ajuntament, en la qual manifesta que 
aquestes modificacions s’adeqüen a la 
normativa urbanística, les ordenances 
municipals i la normativa sectorial apli-
cable.

El projecte bàsic modificat i, quan escaigui, 
l’executiu s’han de presentar amb text refós. La 
memòria ha d’indicar de manera expressa les 
modificacions introduïdes, que s’han de recollir 
en la documentació gràfica i escrita, en color 
blau. Les successives modificacions es numera-
ran correlativament.

Les modificacions de projecte durant 
l’execució d’obres menors tipus I i II exi-
geixen una nova comunicació ajustada 
al règim respectiu amb la documentació 
que preveu l’ordenança en el seu article 
51. És necessari, així mateix, el correspo-
nent informe d’idoneïtat tècnica sobre la 
modificació proposada. La comunicació 
ha d’incorporar la modificació en els plà-
nols i la documentació escrita del projec-
te, en color blau, i ha d’anar degudament 
identificada amb la corresponent nume-
ració correlativa.
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La nova ordenança i la tramitació 
electrònica de l’expedient 
L’ordenança preveu la implantació del 
procediment electrònic, amb les remissi-
ons necessàries a l’Ordenança reguladora 
de l’administració electrònica, aprovada 
per acord del Plenari del Consell Munici-
pal del 30 de gener de 2009. Si bé garanteix 
a les persones interessades la possibilitat 
d’opció, estableix que el procediment 
electrònic és obligatori en les tramitaci-
ons amb les persones professionals de la 
promoció i els tècnics i tècniques.

Per donar resposta a la nova orde-
nança l’Ajuntament ha posat en marxa 
una nova forma de tramitació de les 
autoritzacions d’obra que permetrà ges-
tionar de forma totalment telemàtica les 
sol·licituds. Això és possible gràcies al 
desplegament de l’expedient electrònic 
de Llicències d’Obra. Aquesta nova forma 
de tramitació inclou 10 nous tràmits dis-
ponibles per a professionals i ciutadans i 
accessibles a través del Portal de Tràmits.

Per començar a tramitar una auto-
rització només heu de realitzar el tràmit 

de Consulta prèvia a través del Portal 
de Tràmits. Si les vostres autoritzacions 
d’obres requereixen la redacció d’un pro-
jecte o documentació tècnica, recordeu 
que el projecte s’ha de presentar en for-
mat PDF i seguint l’estructura definida 
per als e-Projectes Barcelona.

Tota la informació per confeccionar 
els vostre projectes o documentacions 
tècniques la podeu trobar dintre de la web 
del Col·legi.

Els e·Projecte i l’informe 
d’idoneïtat tècnica
Els e-Projecte Barcelona és la culminació 
de més d’un any de treball entre l’Ajun-
tament de Barcelona i els col·legis profes-
sionals. Com a resultat d’aquest treball, 
s’han establert un seguit de models de 
projectes que ordenen el contingut de les 
seves diferents informacions, gràfiques 
i escrites, permetent l’estudi i revisió del 
projecte per via telemàtica de forma àgil. 
Així mateix, s’ha determinat quin serà 
el contingut documental i normatiu que 
validarà l’Informe d’idoneïtat tècnica, i 

que serà requisit necessari per a la trami-
tació dels expedients.

L’article 15 de l’ordenança defineix 
l’objecte de l’informe d’idoneïtat tècnica 
com el procés de verificació de que els 
projectes i les documentacions tècniques 
compleixen els requisits d’integritat 
documental, suficiència i idoneïtat. Tan 
mateix, ha d’acreditar el compliment de 
les determinacions del Codi Tècnic de 
l’Edificació que han de ser comprovades 
en els procediments municipals d’inter-
venció, les condicions de seguretat, en 
especial en matèria de prevenció d’incen-
dis, accessibilitat, habitabilitat, i, si així 
es preveu en la regulació de l’habilitació, 
les condicions exigides per la legislació 
sectorial en relació amb l’ús o l’activitat, 
i el compliment d’aspectes concrets de la 
normativa i el planejament urbanístics. 

Així mateix, l’informe d’idoneïtat 
tècnica, verificarà  que el tècnic o tècnica 
autor del projecte o la documentació tèc-
nica és competent, està degudament col-
legiat i no està incurs en causes d’inhabi-
litació o incompatibilitat professional. ■

El Col·legi, les ECA i el règim de col·laboració
L’Ajuntament pot encomanar l’exercici de les funcions de verificació i control a entitats 
col·laboradores degudament habilitades, com a organismes independents i imparcials.

■■■ Els col·legis professionals que compleixin i acreditin les 
condicions exigides poden sol·licitar l’habilitació com a enti-
tat col·laboradora. El procediment d’habilitació anterior ha 
de prendre en consideració les particularitats organitzatives 
dels col·legis.

Sense perjudici de l’habilitació dels col·legis per a desen-
volupar les funcions en règim de col·laboració que relaci-
onen en el paràgraf  següent, l’Ajuntament i els col·legis 
professionals poden formalitzar convenis de col·laboració en 
les matèries de la seva competència per al millor desenvolu-
pament de les previsions d’aquesta ordenança, i, en especial, 
en relació amb la presentació de projectes i documentació 
tècnica.

Actualment, i sota l’empar de l’article 11 de l’ordenança, 
l’Ajuntament i el CAATEEB estan ultimant la signatura 
d’un conveni de col·laboració per la delegació de funcions 
al Col·legi relatives al control, la supervisió, i la compro-
vació documental i tècnica dels projectes i documentació 
tècnica que hagin de ser aportats amb una tramitació de les 
autoritzacions d’obra (llicència urbanística municipal d’edi-
ficació o de comunicació d’obres), que es tramiti davant de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquestes funcions de control, 
supervisió i comprovació es formalitzaran mitjançant l’in-
forme d’idoneïtat tècnica que emetrà el Col·legi (les funcions 

previstes als apartats a. i 
b. del paràgraf  següent es 
formalitzen en l’informe 
d’idoneïtat tècnica).

Els col·legis i/o les 
entitats col·laboradores 
exerceixen les funcions 
següents:
a)  Verificar els requisits 

d’integritat documen-
tal, suficiència i idone-
ïtat dels projectes i la 
documentació corres-
ponents a la llicència 
o comunicació, exigits 
per la normativa apli-
cable i els annexos de l’ordenança.

b)  Acreditar que els projectes i la documentació tècnica 
compleixen les previsions de la normativa aplicable, 
d’acord amb el que preveu l’article 15.

c)  Emetre informes sobre l’adequació de les obres a la llicèn-
cia atorgada durant el procés d’execució d’aquestes.

d)  Emetre l’informe tècnic de conformitat de les obres execu-
tades a l’efecte de la comunicació de primera ocupació. ■
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Nous-Vells controls durant l’execució de les obres. 
Control i inspecció per part de l’Administració 

Abandonament de les obres 
i la nova ordenança

La documentació en el lloc de l’obra

Renúncia, nova designació de tècnics i 
canvi d’empresa constructora

■■■ La nova ordenança recupera vells hàbits que tots els 
agents intervinents en les obres havíem descuidat i que des de 
l’any 1978 estaven recollits en les Ordenances Metropolitanes 
d’Edificació. 

L’ordenança, en el seu article 42, marca l’obligatorietat de 
què la persona titular de la llicència ha de comunicar a l’Ajunta-
ment l’acabament de cada fase que es relacionen en el paràgraf  
següent, en el termini de cinc dies i aportar el corresponent 
informe sobre l’adequació de les obres a la llicència.

Es fixen tres moments per al control de l’execució de les 
obres de nova construcció, gran rehabilitació o increment de 
volum:
a)  L’ inici de les obres, quan la llicència hagi establert la neces-

sitat del replanteig.
b)  La finalització de l’estructura corresponent a la planta 

baixa, en cas d’obra nova, o de la primera que s’addicioni, si 
es tracta d’una ampliació.

c)  L’acabament de la cobertura d’aigües.

Aquesta intervenció en cap cas no substitueix les funcions 
municipals d’inspecció i comprovació que l’Ajuntament ha de 
realitzar de conformitat amb la legislació urbanística.

Quan les obres no s’adeqüin al projecte autoritzat per la lli-

cència, l’Ajuntament està habilitat per a incoar el corresponent 
procediment de protecció de la legalitat urbanística.

L’emissió de l’ informe sobre l’adequació de les obres a la 
llicència serà emès per una entitat col·laboradora degudament 
habilitada, però aquest punt no serà exigible dins l’aprovació de 
la normativa sectorial a què fa referència l’article 91 de la Llei de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya, i al que hem fet referència.

Inspecció de l’Ajuntament
L’Ajuntament pot exercir les facultats d’inspecció en qualsevol 
moment, sense perjudici del que preveu l’article 42.1. S’ha de 
tenir en compte que totes les obres que es realitzen a Barcelona 
estan subjectes a l’acció inspectora de l’Ajuntament (art 66) i 
que aquesta es duu a terme mitjançant el personal inspector 
dels corresponents serveis municipal, que, en l’exercici d’aques-
ta funció té la condició d’agent de l’autoritat.

Les persones titulars de les obres han de facilitar l’actuació 
inspectora i permetre l’accés a aquestes del personal de la ins-
pecció municipal i dels seus auxiliars, així com del personal de 
les entitats col·laboradores habilitades (segons el que pot pre-
veure la normativa reguladora de les entitats col·laboradores), 
tots degudament acreditats. ■

■■■ La nova ordenança regula l’abandonament de les obres que 
fins ara, a la ciutat de Barcelona, només estava regulat per les 
Ordenances Metropolitanes d’Edificació en el seu article 50 i pel 
Decret 179/1995, 13 Juny, “Reglament d’obres, activitats i serveis 
de les Entitats Locals (ROAS)” en el seu article 87.

En el seu article 45.2 diu que “La suspensió de les obres d’edi-
ficació sense causa justificada o el seu abandonament faculta 
l’Ajuntament per a adoptar les ordres d’execució escaients relati-
ves a la conservació o rehabilitació requerides per la seguretat de 
les persones, la protecció del patrimoni arquitectònic historicoar-
tístic i la protecció del paisatge urbà. Així mateix, pot constituir un 
supòsit de declaració de l’incompliment de l’obligació d’edificar, 
d’acord amb l’article 178 de la Llei d’urbanisme”. Tanmateix 
confirma que la persona titular de la llicència és responsable de la 
suspensió injustificada o de l’abandonament de les obres. ■

■■■ Dintre de l’ordenança, en el seu article 43, es defineix la docu-Dintre de l’ordenança, en el seu article 43, es defineix la docu-
mentació que hi ha d’haver a disposició de la inspecció municipal 
en el lloc de les obres (només per a obres majors). Aquesta és la 
documentació següent:
a) El document acreditatiu de la concessió de la llicència/comuni-

cat o la seva còpia.
b) Un exemplar del projecte autoritzat amb la diligència o certifi-

cació municipal.
c) El document que acredita que s’ha comunicat a l’Ajuntament 
la designació del director d’obra i del director de l’execució de 
l’obra, així com, quan sigui preceptiu, del coordinador en matè-
ria de seguretat i salut. ■

■■■ El tècnic o tècnica que dirigeix les obres o la seva execució ha 
de comunicar directament a l’Ajuntament la seva renúncia a la 
designació. La persona titular de la llicència ha de designar la nova 
direcció tècnica i posar-ho en coneixement de l’Ajuntament. Fins a 
aquest moment les obres romandran suspeses.

El canvi d’empresa encarregada de les obres s’ha de posar en 
coneixement de l’Ajuntament amb l’assabentat degudament sig-
nat per la persona que dirigeix les obres. ■


