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LLEI
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública.

EL PRESIDENT  
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament 
de Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei 
i d’acord amb el que estableix l’article 65 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, promulgo 
la següent

LLEI

Preàmbul

I

El Parlament, per mitjà de les resolucions 
195/VII i 257/VII, va instar el Govern a elaborar 
una llei reguladora de l’obra pública a Catalunya 
que incorporés, dins l’àmbit de les competèn-
cies de la Generalitat, unes normes que fessin 
possible completar els requisits i establir-ne 
d’altres en relació amb les diverses fases de les 
qdtgu"r¿dnkswgu."fgu"fg"nc"rncpkÝecek„"Ýpu"c"
l’execució total, més enllà del que estableixen 
la normativa bàsica de l’Estat en matèria de 
contractació pública i la normativa sectorial 
aplicable als diferents tipus d’obres.

D’altra banda, cal destacar que, en el context 
econòmic i social actual, la qualitat de l’obra 
pública esdevé un factor essencial per a la com-
petitivitat econòmica, la sostenibilitat ambiental, 
nÓgÝekflpekc"hwpekqpcn"k"nc"eqjguk„"uqekcn0"Ckz”"
requereix una actuació decidida dels poders 
públics per a articular mecanismes que permetin 
eqorcvkdknkv¦ct"nc"egngtkvcv"k"nÓgÝekflpekc"pgeguu§-
ries en l’execució de les obres amb els objectius 
fg"rtqitcocek„"k"rncpkÝecek„."fg"tgxcnqtkv¦cek„"
dels projectes, de participació dels ciutadans en 
els processos de projecció i execució i, en gene-
ral, amb tot allò que asseguri més transparència 
gp"nÓcevwcek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„0

Ckz‡"ocvgkz."ecn"cuugiwtct"swg"gn"oqfgn"fg"
contractació d’obra pública garanteixi la lliure 
eqpewttflpekc"k"nc"wvknkv¦cek„"gÝekgpv"fgnu"hqpu"
r¿dnkeu."nÓgÝe§ekc"gp"nc"iguvk„"fg"nc"rtgxgpek„"
de riscos laborals i una adequada sostenibilitat 
social.

En conseqüència, aquesta llei dóna com-
pliment a les resolucions del Parlament i no 
pretén regular d’una manera omnicompren-
siva i exhaustiva l’obra pública a Catalunya, 
sinó incrementar els requisits que estableix la 
normativa vigent i que s’apliquen en la gestió 
de l’obra pública.

Cffkekqpcnogpv."cswguvc"nngk"vcodfi"vfi"gp"
eqorvg"nÓCeqtf"guvtcvflike"rgt"c"nc"kpvgtpcekqpcnkv-
zació, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat 
de l’economia catalana, signat el 17 de febrer 
de 2004, el qual inclou, entre altres mesures, 
la millora en les infraestructures de transport 
k"oqdknkvcv"k"gp"ngu"kphtcguvtwevwtgu"k"nc"rqn‡vkec"
de telecomunicacions.

II

Cswguv"vgzv"ngicn"uÓguvtwevwtc"gp"uku"ecr‡vqnu0"
Gn"ecr‡vqn"K."fg"fkurqukekqpu"igpgtcnu."guvcdngkz"
nÓqdlgevg"fg"nc"Nngk."nc"fgÝpkek„"fÓqdtc"r¿dnk-

ca, l’àmbit d’aplicació i els principis generals 
cnu"swcnu"uÓjcp"fg"uwdlgevct"nc"rncpkÝecek„."nc"
programació, la projecció, la contractació, la 
direcció, l’execució i el control de l’obra pública. 
L’objecte de la Llei i els principis generals que 
uÓjk"guvcdngkzgp"guvcp"‡pvkocogpv"tgncekqpcvu."
en la mesura que els requisits i els procediments 
swg"fgvgtokpc"vgpgp"eqo"c"Ýpcnkvcv"cuugiwtct"
gn"eqornkogpv"fgnu"rtkpekrku"igpgtcnu0"C"rctvkt"
d’aquests principis, la Llei complementa el que 
estableix la legislació sectorial aplicable a cada 
tipus d’obra, i incorpora requisits de qualitat 
uwrgtkqt."fg"ugiwtgvcv."fÓgÝekflpekc"k"fg"rctvk-
cipació.

La Llei s’aplica a les obres públiques de com-
petència de la Generalitat i de les entitats locals 
de Catalunya o que corresponen a algun dels 
organismes, entitats o empreses públiques que en 
depenen o als consorcis en què puguin participar 
oclqtkv§tkcogpv0"Vcpocvgkz."gn"tfliko"lwt‡fke"swg"
s’estableix és diferent, fonamentalment pel que 
hc"c"nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcocek„."nc"vtcokvcek„"
i l’aprovació dels estudis informatius o avant-
projectes i dels projectes. És obra pública, als 
efectes d’aquesta llei, el resultat d’un conjunt 
de treballs d’enginyeria civil destinat a complir 
una funció econòmica o tècnica, el qual té per 
objecte un bé immoble, tant si es tracta d’obres 
de nova planta com de transformació, de restau-
tcek„"q"fg"tghqtoc0"Cswguv"eqpegrvg"uÓclwuvc"c"
allò que estableixen les directives comunitàries 
en la matèria.

Els principis generals als quals s’han de sotme-
vtg"nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcocek„."nc"rtqlgeek„."
la contractació, la direcció, l’execució i el control 
de l’obra pública són els d’idoneïtat de l’obra als 
Ýpu"r¿dnkeu"swg"jc"fg"ugtxkt"Îpgeguukvcvu"uqekcnu."
econòmiques i tècniques, de desenvolupament 
econòmic i d’equilibri territorial, entre altres–; 
d’adequació de les opcions escollides a les ca-
tcevgt‡uvkswgu"fg"nÓkpftgv"k"fÓkfqpg•vcv"fgnu"oflvq-
des constructius; de qualitat dels projectes, els 
materials i l’obra; de seguretat de les persones; 
fÓgÝekflpekc"fgnu"tgewtuqu"k"gnu"okvlcpu"gp"tgncek„"
amb els resultats; de compliment de la legislació 
social; de participació de les persones afectades, 
les entitats i les administracions interessades en 
nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcocek„"k"nc"rtqlgeek„"fg"
l’obra; d’informació a les persones afectades i 
les entitats interessades sobre l’execució de les 
obres i llur desenvolupament; de publicitat dels 
plans, els programes i els projectes d’obres; de 
transparència i publicitat en el procés de con-
tractació i informació de les adjudicacions dels 
contractes; de sostenibilitat i protecció del medi 
ambient, amb una especial consideració dels 
efectes de l’obra en el medi i de les necessitats 
futures de manteniment de l’equipament o la 
infraestructura; de celeritat en la tramitació 
fgnu"rtqegfkogpvu."k"fÓgÝe§ekc"gp"nÓgzgewek„"
de l’obra.

Cswguv"ecr‡vqn"enqw"cod"ngu"fgÝpkekqpu"fgnu"
agents que intervenen en l’obra: el promotor, el 
gestor, el projectista o la projectista, el director 
o directora de l’obra, l’empresa constructora, i 
també els coordinadors de seguretat i salut en 
el treball, el delegat o delegada de l’obra, les 
qÝekpgu"q"wpkvcvu"fg"uwrgtxkuk„"fg"rtqlgevgu."
els laboratoris de control de qualitat i la resta 

d’agents que estableixi, si escau, la legislació 
aplicable.

Cswguvc"pq"rtgvfip"fiuugt"wpc"tgncek„"gzjcwuvkxc"
de totes les persones que intervenen en el procés 
de construcció d’una obra, sinó de les que, pel 
contingut d’aquesta llei, es poden considerar més 
rellevants. En canvi, s’hi vol remarcar la distinció 
gpvtg"gn"rtqoqvqt"k"gn"iguvqt0"Nc"fgÝpkek„"fg"ngu"
Ýiwtgu"fgn"rtqoqvqt"k"fgn"iguvqt"rtgvfip"tgÞgevkt"
en el text de la Llei la realitat de l’actuació admi-
pkuvtcvkxc"rgn"swg"hc"c"ngu"qdtgu"r¿dnkswgu0"Ckz‡."
fqpeu."nÓCfokpkuvtcek„"cevwc"eqo"c"rtqoqvqtc"gp"
la mesura que impulsa la realització de les obres 
com a titular d’aquesta competència. En canvi, la 
Ýiwtc"fgn"iguvqt"cnánwfgkz"cnu"gpu"kpuvtwogpvcnu"
fg"nc"ocvgkzc"Cfokpkuvtcek„"cnu"swcnu"cswguvc"
pot encomanar d’exercir part de les funcions 
que li pertoquen. D’acord amb aquesta distinció, 
nÓ”ticp"fg"nÓCfokpkuvtcek„"rtqoqvqt"fg"nÓqdtc"
gzgtegkz"ngu"rqvguvcvu"r¿dnkswgu"fg"rncpkÝecek„."
programació, projecció i inspecció, seguiment 
de l’execució i recepció de l’obra, mentre que el 
gestor exerceix les funcions que li encarrega o 
li atribueix el promotor.

Gn"ecr‡vqn"KK"tgiwnc"nc"rncpkÝecek„"k"nc"rtq-
gramació de les obres de competència de la 
Igpgtcnkvcv0"Nc"rncpkÝecek„"hc"tghgtflpekc"c"ngu"
actuacions, les obres i els projectes que es pre-
veuen dur a terme en un horitzó de quatre anys, 
mentre que la programació es planteja per a un 
rgt‡qfg"fÓwp"cp{."fÓceqtf"cod"nc"rncpkÝecek„"
crtqxcfc0"Cswguvc"rtgxkuk„"f„pc"tgurquvc"c"wpc"
demanda que s’ha fet palesa en l’àmbit comuni-
vctk"gwtqrgw."tghgtgpv"c"wpc"oknnqt"rncpkÝecek„"
de les inversions públiques, per a les quals s’ha 
assenyalat com a òptim un horitzó de quatre 
cp{u0"Rgn"swg"hc"c"nc"rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"
de les obres de competència de les entitats locals, 
s’ha optat per fer una remissió a la legislació 
sobre règim local.

Ckz‡"ocvgkz."k"rgt"c"fqpct"eqornkogpv"c"wp"
dels mandats de l’esmentada Resolució 257/VII 
del Parlament, que reclama una millor publici-
vcv"rtflxkc"fg"nc"rncpkÝecek„"fg"ngu"kpxgtukqpu"
públiques i de la programació de les obres que 
s’han d’executar, s’ha establert la difusió de la 
rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"fg"nÓqdtc"r¿dnkec"
fg"nc"Igpgtcnkvcv"rgt"okvl§"fgnu"nnqeu"ygd"qÝekcnu"
i de la publicació que correspongui.

Gn"ecr‡vqn"KKK"hc"tghgtflpekc"cnu"guvwfku"k"gnu"
rtqlgevgu0"C"cswguvu"ghgevgu."gu"fkuvkpigkz"gpvtg"
l’estudi informatiu o avantprojecte, d’una banda, 
i el projecte, de l’altra. L’estudi informatiu o 
avantprojecte és el document de valoració de 
ngu"fcfgu"pgeguu§tkgu"rgt"c"cpcnkv¦ct"k"fgÝpkt."gp"
n‡pkgu"igpgtcnu."gn"vtc›cv"fÓwpc"qdtc"r¿dnkec"k"swg"
fguetkw"ngu"qrekqpu"fg"vtc›cv"guvwfkcfgu."nÓcp§nkuk"
dels avantatges i els inconvenients, i els costos 
de cadascuna de les opcions i llur repercussió 
social, mediambiental i territorial. El projecte és 
el document que conté el desplegament complet 
de la solució òptima adoptada en relació amb la 
necessitat d’una infraestructura determinada, 
que es redacta d’acord amb la normativa tècnica 
crnkecdng"k"cod"gn"fgvcnn"pgeguuctk"k"uwÝekgpv"rgt"
a fer-ne factible la construcció i l’explotació 
posterior.

La regulació dels estudis informatius o avant-
projectes i dels projectes determina els requisits 
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de contingut, tramitació i resolució, complemen-
taris als que la legislació sectorial estableix en 
ecfc"ecu0"C"ofiu"fÓcswguvu"curgevgu."ngu"oqfkÝ-
cacions mereixen una atenció especial. D’una 
banda, s’ha establert com a objectiu genèric la 
reducció, tant com sigui possible, del nombre 
fg"oqfkÝecekqpu"rquvgtkqtu"fÓwp"guvwfk"q"wp"
rtqlgevg"lc"crtqxcv0"Fg"nÓcnvtc."uÓjcp"tghqt›cv"gnu"
tgswkukvu"gp"nc"vtcokvcek„"fg"ngu"oqfkÝecekqpu"
d’estudis o projectes, s’ha establert la necessària 
autorització del promotor i s’ha determinat, en 
hwpek„"fg"nc"pcvwtcnguc"fg"ngu"oqfkÝecekqpu"swg"
es pretenguin introduir, la necessitat d’una nova 
informació pública o audiència.

Hkpcnogpv."rgn"swg"hc"c"cswguv"ecr‡vqn."ecn"hgt"
una referència especial als òrgans de supervisió. 
UÓguvcdngkz."gp"cswguv"ugpvkv."swg"nÓqÝekpc"q"wpkvcv"
de supervisió de projectes faci els informes de 
uwrgtxkuk„."gp"gnu"swcnu"gu"xgtkÝec"swg"nÓguvwfk"
informatiu o avantprojecte i el projecte i les 
ugxgu"oqfkÝecekqpu"jcp"guvcv"hgvu"fÓceqtf"cod"
les disposicions generals i la normativa tècnica 
aplicables i que compleixen tots els requisits i els 
objectius exigibles, i també que l’obra compleix 
la funció per a la qual ha estat projectada i que 
s’hi incorpora l’estudi de seguretat i salut en el 
treball o, si escau, l’estudi bàsic de seguretat i 
ucnwv"gp"gn"vtgdcnn0"Cswguv"vt§okv"gu"tghqt›c."fÓwpc"
manera especial, en el cas d’obres subterrànies, 
en què es determina que l’informe de supervisió 
ha d’analitzar expressament la relació dels estu-
dis geològics i geotècnics amb les opcions i les 
uqnwekqpu"fg"vtc›cv"k"eqpuvtwevkxgu"rtqrqucfgu0"Nc"
supervisió favorable, de tota manera, no eximeix 
de la responsabilitat que pugui correspondre 
al projectista o la projectista per l’autoria de 
l’estudi o el projecte.

D’altra banda, s’introdueix com a novetat la 
uwrgtxkuk„"eqpv‡pwc"fwtcpv"nc"tgfceek„"fg"nÓguvwfk"
i del projecte, indicada per a les obres de túnels 
en zona urbana o d’altres túnels o grans obres, 
gp"codf„u"ecuqu"rgt"tc„"fg"nc"fkÝewnvcv"q"eqo-
plexitat tècnica que comporten, amb l’objecte 
que el promotor faci un seguiment directe del 
projecte.

Vcodfi"ecn"fguvcect"fÓcswguv"ecr‡vqn"KKK"nc"
necessitat de sotmetre a una auditoria tècnica 
gurge‡Ýec"gnu"rtqlgevgu"fÓqdtgu"fg"v¿pgnu"wtdcpu"
i d’altres túnels o obres, en aquests dos darrers 
ecuqu"rgt"nnwt"eqorngzkvcv"q"fkÝewnvcv"vflepkec0

Gn"ecr‡vqn"KX."vkvwncv"ÐPqtogu"eqorngogpv§tk-
gu"cn"tfliko"fg"eqpvtcevcek„Ñ."tgewnn"ngu"gurgekÝ-
citats pròpies de la contractació de la Generalitat 
amb referència al règim establert amb caràcter 
general per la legislació bàsica aplicable en 
cswguvc"ocvfltkc0"FÓcswguvgu"gurgekÝekvcvu"ecn"
fer esment dels criteris que s’han de tenir en 
compte per a determinar la composició de les 
meses de contractació i de la creació del regis-
tre de bones pràctiques en l’execució d’obres, 
inspirat en el model francès i introduït d’acord 
amb les recomanacions de la Junta Consultiva 
fg"Eqpvtcevcek„"Cfokpkuvtcvkxc0"Vcodfi"gu"rqv"
destacar l’obligació que s’imposa a les empreses 
que es vulguin presentar a una licitació en for-
ma d’unió temporal de presentar una memòria 
gzrnkecvkxc"fg"ngu"tcqpu"swg"lwuvkÝswgp"nc"eqpuvk-
tució d’aquesta unió, i l’obligació dels òrgans de 
contractació d’adoptar les mesures necessàries 

per a assegurar la transparència i la publicitat 
de tot el procés de contractació.

Gn"ecr‡vqn"X"guvcdngkz"ngu"pqtogu"tghgtgpvu"c"
nÓgzgewek„"fg"nÓqdtc."cod"nc"Ýpcnkvcv"fg"oknnqtct"
la informació als ciutadans i als usuaris, i el 
seguiment i el control de la qualitat de l’obra i 
fg"nc"ugiwtgvcv"gp"nÓgzgewek„0"C"cswguvu"ghgevgu."
es determinen les obligacions d’informació i 
de senyalització de les obres, les funcions de la 
direcció de l’obra i les mesures de seguiment, 
control, avaluació i control de qualitat, i també 
les garanties i els requisits de seguretat i salut 
gp"gn"vtgdcnn0"Eqo"c"pqxgvcv."cswguv"ecr‡vqn"kp-
trodueix la necessitat que, en el cas de les obres 
que superin un determinat llindar econòmic o 
si el promotor ho demana, s’ha d’elaborar una 
ogo”tkc"Ýpcn"swg"rgtogvk"fkurquct"fg"ngu"fcfgu"
més destacables del contracte. En aquests ma-
teixos casos, el promotor o, si escau, el gestor, 
uqdtg"nc"dcug"fÓcswguvgu"ogo”tkgu"Ýpcnu."jc"
d’elaborar un document sobre el desenvolupa-
ment i l’execució de l’obra si aquesta ha estat 
objecte de contractes diferents.

Enqw"gn"vgzv"fg"nc"Nngk"gn"ecr‡vqn"XK."swg"kpeqt-
rqtc"nc"etgcek„"fgn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"V¿pgnu"
k"fÓCnvtgu"Qdtgu"Ukpiwnctu."wp"”ticp"swg"jc"fg"
coadjuvar en la projecció i l’execució de túnels 
i d’altres obres singulars, atesa llur complexitat 
vflepkec"gurgekcn0"Ckz‡"ocvgkz."gu"rquukdknkvc"gn"
recurs a l’arbitratge i a altres formes convenci-
qpcnu"fg"uqnwek„"fg"eqpÞkevgu."rgt"c"hceknkvct"nc"
tguqnwek„"fgnu"eqpÞkevgu"gpvtg"gn"rtqoqvqt"q."uk"
escau, el gestor i l’empresa constructora.

Fg"nc"rctv"Ýpcn"fg"nc"Nngk."ecn"fguvcect"nc"pg-
cessitat que la redacció dels estudis i els projectes 
gu"dcuk"gp"nc"ectvqitcÝc"qÝekcn"fg"Ecvcnwp{c"
i, especialment, que hi participi l’Institut Ge-
ològic de Catalunya, entitat de dret públic de 
la Generalitat de creació recent, que disposa 
d’informació de gran utilitat sobre el sòl i el 
subsòl de Catalunya.

CAPÍTOL I
Disposicions generals

Ctvkeng"3
Objecte de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és establir els re-
quisits i, si escau, els procediments que s’han de 
eqornkt"rgt"c"rncpkÝect."rtqitcoct."rtqlgevct."
contractar, dirigir, executar i controlar les obres 
r¿dnkswgu"fgÝpkfgu"rgt"nÓctvkeng"4."cod"nc"Ýpcnkvcv"
d’assegurar el compliment efectiu dels principis 
generals establerts per l’article 4.

2. Les disposicions d’aquesta llei comple-
menten, per a garantir l’efectivitat dels principis 
generals que conté l’article 4, el que estableixen 
la legislació sobre contractació pública, la legis-
lació sobre règim local, la legislació sectorial i 
la resta de disposicions aplicables a cada tipus 
d’obra.

Ctvkeng"4
FgÝpkek„"fÓqdtc"r¿dnkec

1. És obra pública, als efectes d’aquesta llei, 
el resultat d’un conjunt de treballs d’enginyeria 
civil destinat a complir una funció econòmica 
o tècnica, el qual té per objecte un bé immoble, 

tant si es tracta d’obres de nova planta com de 
transformació, de restauració o de reforma. En 
aquests darrers casos, és obra pública si el con-
junt de treballs té un caràcter d’intervenció total 
o parcial que produeixi una variació essencial.

2. Resten exclosos del concepte d’obra pública 
el conjunt de treballs o d’actuacions que té com a 
tguwnvcv"wpc"qdtc"fg"eqpuvtweek„"q"fÓgfkÝecek„"k"ngu"
qdtgu"fÓwtdcpkv¦cek„0"Cswguvgu"fcttgtgu"qdtgu"gu"tg-
igkzgp"rgn"swg"fkurquc"nc"ngikuncek„"wtdcp‡uvkec0

Ctvkeng"5
Éodkv"fÓcrnkecek„
30" Cswguvc"nngk"uÓcrnkec"c"vqvgu"ngu"qdtgu"r¿-

dnkswgu"fgÝpkfgu"rgt"nÓctvkeng"4."gp"gnu"ecuqu"
següents:

a) Les que són de competència de la Gene-
tcnkvcv."gzgtekfc"fktgevcogpv"q"okvlcp›cpv"gnu"
seus organismes, entitats i empreses públiques, 
q"dfi"okvlcp›cpv"gnu"eqpuqteku"gp"swfl"rctvkekrc"
majoritàriament.

b) Les que són executades per les entitats 
locals per a prestar serveis en què tenen com-
rgvflpekc."fktgevcogpv"q"okvlcp›cpv"gnu"qticpku-
mes, les entitats i les empreses públiques que 
gp"fgrgpgp."q"okvlcp›cpv"gnu"eqpuqteku"gp"swfl"
participen majoritàriament, en els aspectes que 
es determinin, tret de les disposicions relatives 
als aspectes competencials i a la forma d’orga-
nització i funcionament, que es regeixen per 
la legislació de règim local o, si escau, per la 
legislació sobre contractació pública.

Ctvkeng"6
Principis generals
Nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcocek„."nc"rtqlgeek„."

la contractació, la direcció, l’execució i el control 
de l’obra pública s’han de dur a terme d’acord 
amb els principis generals següents:

a) La idoneïtat de l’obra a les necessitats 
socials, econòmiques, tècniques, de desenvo-
lupament econòmic i d’equilibri territorial, i a 
nc"tguvc"fg"Ýpu"r¿dnkeu"c"swfl"jc"fg"ugtxkt0

b) L’adequació de les opcions escollides a 
ngu"ectcevgt‡uvkswgu"fg"nÓkpftgv"qp"ug"ukvwc"nÓqdtc"
i la idoneïtat dels mètodes constructius que es 
proposi d’emprar.

c) La qualitat dels projectes, dels materials i 
de l’obra executada.

d) La seguretat de les persones, especialment 
de les que executen l’obra, dels veïns i dels futurs 
usuaris, i la protecció de llurs béns.
g+" NÓgÝekflpekc"fgnu"tgewtuqu"k"gnu"okvlcpu"kp-

vertits en relació amb els resultats assolits.
f) El compliment de la legislació sobre sub-

contractació i de la legislació social, especi-
alment de la relativa a la prevenció de riscos 
laborals, a les obligacions dels empresaris envers 
els treballadors i al respecte de llurs drets i de les 
condicions laborals recollides en els convenis 
eqnángevkwu"fg"tghgtflpekc0

g) La participació de les entitats i les admi-
nistracions interessades i, si escau, de la societat 
civil organitzada gp"nc"rncpkÝecek„."nc"rtqitcoc-
ció i la projecció de l’obra, i de les persones que 
en resultin afectades, en els termes establerts per 
aquesta llei, per la legislació sobre procediment 
administratiu comú, per la legislació social i, si 
escau, per la legislació sectorial aplicable.

h) La informació a les persones afectades i 
a les entitats i les administracions interessades 
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sobre l’execució i el desenvolupament de les 
obres, la qual sempre ha de respectar la legislació 
sobre protecció de dades.

i) La publicitat dels plans, els programes i 
els projectes d’obres.

j) La transparència, la concurrència i la pu-
blicitat de tot el procés de contractació.

k) La informació de les adjudicacions dels 
contractes als adjudicataris, a les empreses i 
als professionals que presenten ofertes, la qual 
sempre ha de respectar la legislació sobre pro-
tecció de dades.

l) La sostenibilitat, la protecció del medi 
codkgpv"k"nÓgÝekflpekc"codkgpvcn"k"gpgtiflvkec"gp"
totes les fases del procés, des de la concepció i la 
rtqlgeek„"fg"nÓqdtc"Ýpu"c"nÓ"gzgewek„"k"gn"ocpvgpk-
ment, amb una valoració especial dels mètodes 
constructius que s’emprin i de la utilització de 
residus i altres materials reciclables.

m) La celeritat en la tramitació dels proce-
fkogpvu."nÓgÝe§ekc"k"nÓgÝekflpekc"gp"nÓgzgewek„"fg"
l’obra, sense que això perjudiqui les garanties 
lwt‡fkswgu"fgnu"ekwvcfcpu"k"nÓgzgtekek"fg"nnwtu"
drets.

Ctvkeng"7
Agents que participen en l’obra pública

1. En tot el procés d’una obra pública poden 
kpvgtxgpkt."gp"hwpek„"fg"ngu"ugxgu"ectcevgt‡u-
vkswgu."wp"cigpv"q"fkxgtuqu"fgnu"swg"fgÝpgkz"
l’apartat 2.
40" Cnu"ghgevgu"fgn"swg"guvcdngkz"cswguvc"nngk"

són:
a) Promotor: l’administració actuant i, més 

concretament, l’òrgan al qual, per raó de la 
matèria, correspon d’executar l’obra. El pro-
oqvqt"fgekfgkz."rncpkÝec"k"rtqitcoc"ngu"qdtgu="
també projecta, tramita i aprova els estudis i 
els projectes, i construeix, dirigeix, controla i 
inspecciona les obres, en fa el seguiment i resol 
les incidències que s’hi poden plantejar durant 
l’execució. Un cop acabada l’obra, la rep per a 
fer-ne el lliurament per a l’ús general o el servei 
corresponent o, si escau, per a fer-ne l’alienació, 
el lliurament o la cessió a tercers. També té la 
condició de promotor l’organisme, l’entitat o 
l’empresa pública que, en virtut de la seva nor-
mativa reguladora, té atribuïdes competències 
sobre determinats tipus d’obra; en aquest cas, 
l’actuació s’ha d’ajustar a les directrius establer-
tes pel departament al qual s’adscriu.

b) Gestor: l’organisme, l’entitat o l’empresa 
pública que duu a terme les tasques i les funci-
ons que li encomana el promotor pel que fa a la 
redacció dels estudis i els projectes, la direcció, 
l’execució, el control, el seguiment de les obres 
i la resolució de les incidències. El gestor ha de 
mantenir sempre informat el promotor respecte 
a les actuacions encomanades, per a facilitar-li 
la participació efectiva en les funcions d’inspec-
ció, de seguiment permanent i de control, en la 
resolució de les incidències i, en general, en el 
seguiment de les actuacions encomanades.

c) Projectista:"nc"rgtuqpc."pcvwtcn"q"lwt‡fkec."
que redacta els estudis i els projectes d’acord 
amb la normativa tècnica vigent i, si escau, amb 
el que estableix el contracte. El projectista o la 
projectista ha de tenir la titulació acadèmica i 
nc"swcnkÝecek„"rtqhguukqpcn"kf”pkgu0"Uk"fiu"wpc"
rgtuqpc"lwt‡fkec."jc"fÓcetgfkvct"swg"vfi"rgtuqpcn"
vflepke"swcnkÝecv"gp"ngu"fkhgtgpvu"ocvfltkgu"ugiqpu"

el tipus d’obra de què es tracti, i amb la titulació 
cecfflokec"k"nc"swcnkÝecek„"rtqhguukqpcn"kf”pkgu0"
El projectista o la projectista pot prestar els seus 
serveis com a empleat del promotor o el gestor o 
com a professional extern contractat.

d) Director o directora de l’obra: la perso-
pc."pcvwtcn"q"lwt‡fkec."swg"fktkigkz"k"eqpvtqnc"
l’execució del projecte i, en general, tot el pro-
cés de construcció; sobretot comprova i vigila 
l’execució correcta de l’obra. Ha d’ésser una 
rgtuqpc"fgiwfcogpv"swcnkÝecfc"k"cod"nc"vkvw-
lació acadèmica i professional idònia. Si és una 
rgtuqpc"lwt‡fkec."jc"fÓcetgfkvct"swg"vfi"rgtuqpcn"
vflepke"swcnkÝecv."cod"nc"vkvwncek„"cecfflokec"k"
nc"swcnkÝecek„"rtqhguukqpcn"kf”pkgu0"Gn"fktgevqt"
o directora de l’obra pot prestar els seus serveis 
com a empleat al promotor o al gestor, o com a 
professional extern contractat.

e) Empresa constructora: l’empresa adjudi-
ecv§tkc"fgn"eqpvtcevg"swg"cuuwogkz"gn"eqortqo‡u"
d’executar l’obra amb els mitjans humans i ma-
terials necessaris per a fer-ne el lliurament per a 
l’ús general o el servei corresponent o, si escau, 
per a fer-ne l’alienació, el lliurament o la cessió 
a tercers. Ha d’executar l’obra d’acord amb el 
projecte aprovat prèviament i les condicions del 
contracte; també ha de complir les instruccions 
que li donin el director o directora de l’obra i els 
coordinadors de seguretat i salut en el treball.

f) Delegat o delegada de l’obra: la persona 
expressament designada per l’empresa construc-
tora que n’exerceix la representació davant els 
altres agents, rep i interpreta les ordres rebudes 
del director o directora de l’obra i les transmet 
a l’empresa constructora, i també proposa al 
fktgevqt"q"fktgevqtc"fg"nÓqdtc"nc"ugxc"eqnáncdqtcek„"
en la resolució de les incidències que es plan-
tegin durant l’execució de les obres. El delegat 
o delegada de l’obra ha d’ésser una persona de-
iwfcogpv"swcnkÝecfc"k"jc"fg"vgpkt"nc"vkvwncek„"
acadèmica i professional idònia d’acord amb el 
vkrwu"fÓqdtc"k"uk"ckz‡"jq"tgswgtgkz"nc"eqorngzkvcv"
i el volum d’aquesta.

g) Coordinador o coordinadora de segure-
vcv"k"ucnwv"gp"gn"vtgdcnn"gp"nc"hcug"fÓgncdqtcek„"
del projecte: nc"rgtuqpc"fgiwfcogpv"swcnkÝec-
da i amb la titulació acadèmica i professional 
idònia que determina les condicions que ha de 
complir el projecte, d’acord amb les funcions 
que estableix la legislació en matèria de pre-
venció de riscos laborals, i que és designada 
d’acord amb el que estableix aquesta mateixa 
normativa.

h) Coordinador o coordinadora de seguretat 
k"ucnwv"gp"gn"vtgdcnn"fwtcpv"nÓgzgewek„"fg"nÓqdtc<"
la persona degudament qualificada i amb la 
titulació acadèmica i professional idònia que 
exerceix, en la fase d’execució de l’obra, les 
funcions que estableix la legislació en matèria de 
prevenció de riscos laborals, i que és designada 
d’acord amb el que estableix aquesta mateixa 
normativa.

i) QÝekpgu"q"wpkvcvu"fg"uwrgtxkuk„"fg"rtq-
jectes: els òrgans administratius integrats en 
l’estructura orgànica del promotor que tenen 
la responsabilitat d’exercir les funcions que es-
tableixen l’article 24 i la legislació sobre con-
tractació pública.

j) Laboratoris de control de qualitat: els 
egpvtgu"swcnkÝecvu"swg"rtguvgp"cuukuvflpekc"vflepkec"
gp"nÓgzgewek„"fg"nÓqdtc."okvlcp›cpv"gnu"cuuckiu"

pertinents de materials, de sistemes i d’instal-
lacions.

k) La resta d’agents que estableix la legis-
lació aplicable, amb les funcions que els són 
atribuïdes.

CAPÍTOL II
RncpkÝecek„"k"rtqitcocek„

Ctvkeng"8
RncpkÝecek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv

1. Els departaments de la Generalitat i els 
organismes, les entitats i les empreses públiques 
swg"gp"fgrgpgp"k"swg."fÓceqtf"cod"nc"fgÝpkek„"
d’aquesta llei, tenen la consideració de promotors 
jcp"fg"rncpkÝect."rgn"swg"hc"c"nnwt"§odkv"ocvgtk-
al de competències, les actuacions, les obres i 
els projectes que preveuen dur a terme dins un 
vgoru"o‡pko"fg"swcvtg"cp{u."gzegrvg"gp"gn"ecu"
de les obres o els projectes que per l’especial 
complexitat i naturalesa o pel pressupost elevat 
exigeixen un termini superior.
40" Gp"nc"rncpkÝecek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"uÓjcp"

fg"vgpfkt"c"gxkvct"ngu"queknáncekqpu"vgorqtcnu"
desproporcionades, perquè les actuacions, les 
obres i els projectes no es concentrin en pe-
t‡qfgu"fgvgtokpcvu0"Vcodfi"ug"pÓjc"fÓkpvgpvct"
fer la distribució en el territori de manera que 
se’n garanteixi un desenvolupament sostenible 
i equilibrat.
50" Nc"rncpkÝecek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"uÓjc"fg"

fkhqpftg"okvlcp›cpv"gnu"nnqeu"ygd"qÝekcnu"fgnu"
promotors i s’ha de comunicar als espais estables 
de participació competents en la matèria, si n’hi 
jc."k"cnu"”ticpu"gp"swfl"rctvkekrkp"eqnángevkwu"cod"
interessos que en puguin restar afectats, sens 
perjudici de la publicació que sigui procedent 
fÓceqtf"cod"nÓqtfgpcogpv"lwt‡fke"xkigpv"q"fg"nc"
que se’n vulgui fer.

Ctvkeng"9
Rtqitcocek„"cpwcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv

1. Els departaments de la Generalitat i els 
organismes, les entitats i les empreses públiques 
que en depenen i que, d’acord amb aquesta llei, 
tenen la consideració de promotors han de fer 
wpc"rtqitcocek„"cpwcn."fÓceqtf"cod"nc"rncpkÝ-
cació aprovada, de les obres, les actuacions i els 
projectes que preveuen redactar i executar.

2. La programació anual de la Generalitat s’ha 
d’aprovar, com a màxim, el mes següent d’haver-
se aprovat els pressupostos corresponents.
50" Gp"nc"rtqitcocek„"cpwcn"fg"ngu"qdtgu."ngu"

actuacions o els serveis que s’hi relacionen i que 
la Generalitat preveu de licitar en cada exercici 
rtguuwrquvctk."uÓjc"fg"hgt"eqpuvct."eqo"c"o‡pko."
la informació següent:
c+" Ngu"ectcevgt‡uvkswgu"guugpekcnu"fg"ngu"qdtgu."

les actuacions o els serveis i, si escau, els con-
tractes que s’han de formalitzar.

b) El pressupost estimat de l’obra.
e+" Ngu"rtgxkukqpu"fg"Ýpcp›cogpv0
d) El nom del gestor responsable, si n’hi ha, 

de l’execució de les obres o els serveis i, si escau, 
de la contractació.
g+" Nc"nqecnkv¦cek„"igqit§Ýec"fg"ngu"qdtgu"k"

la territorialització de les diverses actuacions 
previstes, amb referència als àmbits establerts 
per la legislació reguladora de l’organització 
territorial.
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f) La projecció en els exercicis pressupos-
taris posteriors dels compromisos pluriennals 
aprovats per a completar l’actuació.

4. La programació s’ha de difondre i publicar 
fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"8050

5. En el cas que es faci publicitat de la pro-
gramació de la Generalitat per mitjà de l’anunci 
indicatiu a què es refereix la legislació sobre 
contractació pública, aquest pot tenir efectes 
en la reducció de terminis per a presentar pro-
posicions, en els termes i les condicions que la 
dita legislació determini.

Ctvkeng":
RncpkÝecek„"k"rtqitcocek„"fg"ngu"gpvkvcvu"nq-
cals
30" Ngu"gpvkvcvu"nqecnu"jcp"fg"rncpkÝect"k"rtq-

gramar les actuacions, les obres i els projectes 
swg"rtgvgpgp"fwt"c"vgtog"gp"ngu"eqpfkekqpu"Ý-
xades per la legislació sobre règim local. També 
jcp"fg"vgpfkt"c"rncpkÝect"ngu"cevwcekqpu."ngu"qdtgu"
i els projectes que pretenen dur a terme en un 
vgoru"o‡pko"fg"swcvtg"cp{u."gzegrvg"gp"gn"ecu"
de les obres o dels projectes que per l’especial 
complexitat i la naturalesa o per l’elevat pressu-
post exigeixen un termini superior; han d’evitar 
fg"eqpegpvtct"vqvgu"ngu"cevkxkvcvu"gp"rgt‡qfgu"
determinats, i han de procurar programar les 
actuacions anualment.

2. Les entitats locals han de fer públiques la 
rncpkÝecek„"k"nc"rtqitcocek„"tgurgevkxgu."fÓceqtf"
amb el que estableix la legislació aplicable, i han 
fg"rtqewtct"fkhqpftg/ngu"okvlcp›cpv"gnu"nnqeu"ygd"
qÝekcnu"q"cnvtgu"okvlcpu"ukoknctu0

CAPÍTOL III
Estudis i projectes

SECCIÓ 1
Tipologia

Ctvkeng";
Règim jurídic aplicable als estudis i els pro-
jectes
Rgt"c"eqpuvtwkt"q"oqfkÝect"qdtgu"r¿dnkswgu"

s’han de redactar els estudis i els projectes que 
ukiwkp"rtqegfgpvu"gp"hwpek„"fg"ngu"ectcevgt‡uvk-
ques de les obres, d’acord amb el que estableixen 
aquesta llei, la legislació sectorial aplicable i la 
legislació sobre contractació pública.

SECCIÓ 2
Guvwfk"kphqtocvkw"q"cxcpvrtqlgevg

Ctvkeng"32
Guvwfk"kphqtocvkw"q"cxcpvrtqlgevg<"fgÝpkek„"
i contingut

1. L’estudi informatiu o avantprojecte és el 
document de valoració de les dades que són 
pgeguu§tkgu"rgt"c"cpcnkv¦ct"k"fgÝpkt."gp"n‡pkgu"
igpgtcnu."gn"vtc›cv"fÓwpc"qdtc"r¿dnkec."gp"gnu"
curgevgu"igqit§Ýeu."igqoflvtkeu"k"hwpekqpcnu."
k"swg"fguetkw"ngu"qrekqpu"fg"vtc›cv"guvwfkcfgu."
l’anàlisi dels avantatges i dels inconvenients, 
els costos de cadascuna de les opcions i llur 
repercussió social, ambiental i territorial.

2. L’estudi informatiu o avantprojecte s’ha de 
redactar en els casos en què ho requereix la legis-
lació sectorial aplicable. També es pot acordar la 
redacció de l’estudi informatiu o avantprojecte si 

en una obra concorren circumstàncies especials 
determinades per la magnitud, la complexitat, 
el termini llarg d’execució o la possibilitat de 
diverses solucions tècniques.
50" NÓguvwfk"kphqtocvkw"q"cxcpvrtqlgevg"rqv"

ésser substituït o complementat per qualsevol 
cnvtg"fqewogpv"uk"ckz‡"jq"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"
sectorial.

4. L’estudi informatiu o avantprojecte ha de 
contenir els documents que requereix la legis-
lació sectorial aplicable, i, en tots els casos, els 
documents següents:

a) Una memòria en què s’exposin les necessi-
tats que l’obra ha de satisfer i els factors socials, 
tècnics, econòmics i administratius que s’han 
de tenir en compte per a proposar la solució més 
cfgswcfc"cn"rtqdngoc"c"tguqnftg0"Ckz‡"ocvgkz."
s’han d’estudiar les possibilitats de l’execució de 
l’obra en relació amb la nova implantació o la 
millora o ampliació de les canalitzacions relati-
ves als serveis de comunicacions electròniques, 
la reserva d’espais adequats per a equipaments 
fg"vgngeqowpkecekqpu"k"rgt"c"gornc›cogpvu"fg"
radiocomunicacions. També s’hi ha d’incloure 
una anàlisi que ponderi les diverses alternati-
xgu"rgt"c"cuuqnkt"gnu"Ýpu"r¿dnkeu"q"uqekcnu"swg"
lwuvkÝswgp"nÓqdtc"k"wpc"oqvkxcek„"fgvcnncfc"fg"
nÓqrek„"Ýpcnogpv"gueqnnkfc0"Cswguvc"oqvkxcek„."
eqo"c"o‡pko."jc"fg"vgpkt"gp"eqorvg"gnu"hcevqtu"
de funcionalitat per a l’ús que li pertoca, de 
vflepkec"eqpuvtwevkxc."fg"ugiwtgvcv."fÓgÝekflpekc"
geqp”okec."fÓgÝekflpekc"codkgpvcn"k"fg"uquvgpkdk-
litat, i ha d’incloure les dades i els càlculs bàsics 
eqttgurqpgpvu0"Vcodfi"ug"pÓjcp"fg"lwuvkÝect"gnu"
preus descompostos adoptats.

b) Els plànols de situació general i de conjunt 
pgeguuctku"rgt"c"fgÝpkt"gnu"curgevgu"guugpekcnu"
de l’obra, en els quals es puguin fonamentar 
gnu"cokfcogpvu"uwÝekgpvu"rgt"c"ecnewnct/pg"gn"
pressupost.

c) El pressupost de les despeses d’execució 
de l’obra que inclogui el cost de les expropiaci-
ons que s’hagin de fer, si s’escau, a partir dels 
amidaments aproximats i de les valoracions, i 
l’import estimat destinat a actuacions en pre-
venció de riscos laborals.

d) L’estudi relatiu a la possible descomposició 
de l’estudi informatiu o avantprojecte en pro-
lgevgu"rctekcnu."cod"nÓgurgekÝecek„"fg"ngu"rctvu"
del pressupost que corresponen a cada projecte 
parcial i de les etapes i els terminis previstos per 
a l’elaboració, la contractació i l’execució.

e) Els estudis econòmics i administratius so-
bre el règim d’utilització i les tarifes que s’hagin 
d’aplicar si l’obra ha d’ésser objecte d’explotació 
retribuïda.

f) Els estudis geològics, geotècnics, d’inun-
dabilitat i d’altres riscos naturals per a acreditar 
uwÝekgpvogpv"nc"kfqpg•vcv"fgnu"vgttgp{u"qp"fiu"
previst fer l’obra, amb el contingut que determini 
la legislació sectorial aplicable. En el cas d’obres 
de construcció de túnels i en les que s’estableixi 
per reglament, els estudis geològics i geotècnics 
s’han d’adaptar a la instrucció tècnica a què fa 
referència l’article 52.1.a.

g) El document acreditatiu de l’adequació de 
l’obra projectada als instruments de planejament 
wtdcp‡uvke"q."uk"pq"fiu"ckz‡."fg"nc"kpfkecek„"fg"ngu"
oqfkÝecekqpu"swg."uk"guecw."cod"ngu"gzegrekqpu"gu-
tablertes per la legislació sectorial, s’han d’introduir 
en el planejament per a assolir-ne l’adequació.

h) L’estudi relatiu al règim d’utilització i ex-
plotació de l’obra, amb indicació de la forma de 
Ýpcp›cogpv"k"fgn"tfliko"vctkhctk."gp"gn"ecu"swg"
l’obra hagi d’ésser explotada per tercers.

5. L’estudi informatiu o avantprojecte ha d’és-
ugt"xkucv"rgn"eqnángik"rtqhguukqpcn"swg"rgtvqswk."uk"
ckz‡"jq"fgvgtokpc"nc"ngikuncek„"crnkecdng0

Ctvkeng"33
Estudi d’impacte ambiental

En els casos en què, segons la legislació sec-
torial o la de caràcter ambiental aplicable, les 
obres s’hagin de sotmetre a l’avaluació d’impacte 
ambiental, l’estudi informatiu o avantprojecte 
ha d’incorporar un estudi d’impacte ambiental, 
i ambdós s’han de sotmetre conjuntament al 
tràmit d’informació pública a què fa referència 
l’article 12.

Ctvkeng"34
Vtcokvcek„"gp"gn"ecu"fÓqdtgu"fg"eqorgvflpekc"
de la Generalitat

1. L’estudi informatiu o avantprojecte ha d’és-
ser redactat pel projectista o la projectista sota el 
control del promotor i, si escau, del gestor.

2. La tramitació de l’estudi informatiu o 
avantprojecte s’ha de subjectar al procediment 
swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"ugevqtkcn0"Cswguv"rtq-
cediment ha de respectar el que determinen els 
crctvcvu"5"cn":0
50" NÓguvwfk"kphqtocvkw"q"cxcpvrtqlgevg"jc"

d’ésser aprovat tècnicament pel promotor de 
l’obra, després de l’emissió de l’informe de su-
pervisió preceptiu.

4. L’estudi informatiu o avantprojecte, una 
vegada aprovat tècnicament, s’ha de sotmetre 
c"kphqtocek„"r¿dnkec."rgt"wp"vgtokpk"o‡pko"fg"
vtgpvc"fkgu."okvlcp›cpv"wp"cpwpek"gp"gn"Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c. També 
s’ha d’anunciar en el tauler d’anuncis de l’ajun-
tament del municipi o dels municipis afectats, 
gp"gnu"nnqeu"ygd"qÝekcnu"fgn"rtqoqvqt"k."eqo"c"
o‡pko."gp"fqu"okvlcpu"fg"eqowpkecek„"fÓgpvtg"
els que tenen més difusió local i general.
70" Fwtcpv"gn"ocvgkz"rgt‡qfg"fÓkphqtocek„"r¿-

blica, l’estudi informatiu o avantprojecte s’ha de 
sotmetre a l’audiència de la resta de departaments 
de la Generalitat i de les altres administracions 
les competències dels quals tinguin incidència 
en l’objecte d’aquest estudi informatiu o avant-
projecte, perquè en el termini de deu dies puguin 
emetre l’informe corresponent, llevat que una 
disposició estableixi un termini més llarg.

6. En els tràmits d’informació pública i d’au-
diència a què fan referència els apartats 4 i 5, 
s’ha de donar accés a tota la documentació que 
integra l’estudi informatiu o avantprojecte, que 
jc"fÓfiuugt"fkurqpkdng."eqo"c"o‡pko."c"nc"ugw"k"
gp"gn"nnqe"ygd"qÝekcn"fgn"rtqoqvqt"fg"nÓqdtc"k"gp"
els ajuntaments dels termes municipals que en 
són directament afectats.

7. El promotor de l’obra ha de donar resposta 
oqvkxcfc"c"ngu"cnángicekqpu"hqtowncfgu"fwtcpv"
els tràmits d’informació pública i d’audiència 
en els termes que estableix la legislació sobre 
procediment administratiu.
:0" Ugpu"rgtlwfkek"fgnu"vt§okvu"fÓkphqtocek„"

pública i d’audiència a què fan referència els 
apartats 4 i 5, també s’ha de donar informació 
sobre l’estudi informatiu o avantprojecte a les 
rgtuqpgu."h‡ukswgu"q"lwt‡fkswgu."fktgevcogpv"
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afectades per l’obra en la mesura que siguin iden-
vkÝecdngu"gp"hwpek„"fgn"itcw"fg"fgvcnn"fÓcswguv"
estudi.

Ctvkeng"35
Vtcokvcek„"fÓqdtgu"fg"eqorgvflpekc"fg"ngu"gp-
titats locals

1. La tramitació de l’estudi informatiu o 
avantprojecte d’obres de competència de les 
entitats locals s’ha de subjectar al procediment 
que estableix la legislació sobre règim local, 
cod"ngu"gurgekÝekvcvu"fÓcswguv"ctvkeng0

2. Simultàniament al tràmit d’informació 
pública, les entitats locals han de donar audi-
ència de l’estudi informatiu o avantprojecte 
als departaments de la Generalitat i a les altres 
administracions les competències dels quals 
tinguin incidència en l’objecte de l’estudi infor-
matiu o avantprojecte. L’informe de resposta s’ha 
d’emetre dins el termini de deu dies, llevat que 
una disposició n’estableixi un de més llarg.
50" Ngu"gpvkvcvu"nqecnu."fwtcpv"gn"vt§okv"fÓkphqt-

mació pública i d’audiència de l’estudi informatiu 
o avantprojecte i de la documentació que l’integra, 
jcp"fg"vgpfkt"c"fqpct/jk"rwdnkekvcv"okvlcp›cpv"gnu"
nnqeu"ygd"qÝekcnu"q"cnvtgu"okvlcpu"ukoknctu0

Ctvkeng"36
Tguqnwek„

1. Finit el termini d’informació pública i 
d’audiència, el promotor ha d’adoptar la reso-
lució corresponent, la qual pot ésser d’aprovació 
fgÝpkvkxc"k"rqv"cdcuvct"vqv"nÓ§odkv"fg"nÓguvwfk"
informatiu o avantprojecte o bé una part. La 
resolució també pot deixar sense efecte la tra-
mitació de l’expedient o de part d’aquest, o bé 
pot acordar la suspensió, total o parcial, de la 
tramitació de l’expedient.

2. En la resolució es poden introduir les pres-
cripcions de caràcter tècnic, social i territorial 
que es considerin necessàries i, si escau, les 
prescripcions mediambientals que es determinin 
en la declaració d’impacte ambiental.
50" Nc"tguqnwek„"jc"fÓfiuugt"pqvkÝecfc"c"ngu"

administracions afectades i a les persones 
interessades en el procediment, en els termes 
establerts per la legislació sobre procediment 
administratiu.

Ctvkeng"37
OqfkÝecek„"fgnu"guvwfku"kphqtocvkwu"q"cxcpv-
projectes: causes i procediment
30" Nc"oqfkÝecek„"fgnu"guvwfku"kphqtocvkwu"

o avantprojectes té caràcter excepcional i s’ha 
de fonamentar en raons d’interès públic. La mo-
fkÝecek„"tgswgtgkz"nÓgncdqtcek„"fgnu"kphqtogu"
rtgxku"swg"gp"lwuvkÝswgp"nc"pgeguukvcv"k"jc"fÓfiuugt"
autoritzada expressament pel promotor.
40" Nc"oqfkÝecek„"fg"nÓguvwfk"kphqtocvkw"q"

avantprojecte ha d’incorporar, si escau, un es-
tudi d’impacte ambiental i s’ha de sotmetre al 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental si 
aquest tràmit és preceptiu per a l’estudi infor-
ocvkw"q"cxcpvrtqlgevg"swg"gu"oqfkÝec."fÓceqtf"
amb la legislació sectorial o mediambiental. La 
oqfkÝecek„"tgswgtgkz"nc"vtcokvcek„"fgn"rtqegfk-
ogpv"guvcdngtv"rgt"nÓctvkeng"34"q"rgt"nÓctvkeng"35."
segons el tipus d’obres de què es tracti, amb les 
gurgekÝekvcvu"fg"nÓcrctvcv"50
50" Tgurgevg"c"ngu"qdtgu"fg"eqorgvflpekc"fg"nc"

Generalitat, el tràmit d’informació pública i d’au-

diència es requereix en tots els casos establerts 
per la legislació sectorial, i també en el cas que la 
oqfkÝecek„"eqpukuvgkzk"gp"wp"ecpxk"uwduvcpekcn"
gp"nc"nqecnkv¦cek„"q"gp"gn"vtc›cv"k."gp"igpgtcn."uk"
eqorqtvc"wpc"oqfkÝecek„"uwduvcpvkxc"gp"tgncek„"
amb l’estudi informatiu o avantprojecte aprovat 
o noves afectacions no previstes.
60" UÓjc"fÓgncdqtct"wp"guvwfk"igqn”ike"gurge‡Ýe"

gp"gnu"ecuqu"fg"oqfkÝecek„"c"swfl"hc"tghgtflpekc"
nÓcrctvcv"5"vcodfi"uk"gu"vtcevc"fÓqdtgu"fg"v¿pgnu"
en zona urbana i altres túnels o grans obres de 
eqorngzkvcv"gurgekcn"q"fkÝewnvcv"vflepkec"fg"eqo-
petència de la Generalitat que comporten un 
canvi en l’espai del subsòl.

Ctvkeng"38
Crtqxcek„"fg"ngu"oqfkÝecekqpu

1. Un cop acabada la tramitació de l’expedient 
gp"gn"ecu"fg"oqfkÝecek„."gn"rtqoqvqt"jc"fÓcfqrvct"
la resolució pertinent en relació amb l’estudi 
kphqtocvkw"q"cxcpvrtqlgevg"oqfkÝecv0"Cswguvc"
tguqnwek„"rqv"fiuugt"fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"k"rqv"
abastar tot l’estudi informatiu o avantprojecte, o 
bé una part. La resolució també pot deixar sense 
efecte la tramitació de l’expedient o d’una part, 
o bé pot acordar la suspensió, total o parcial, 
de la tramitació.

2. En la resolució es poden introduir les pres-
cripcions tècniques, mediambientals, agràries, 
socials i territorials que es considerin neces-
sàries.
50" Nc"tguqnwek„"jc"fÓfiuugt"pqvkÝecfc"c"ngu"

administracions públiques i a totes les persones 
interessades en el procediment, en els termes 
establerts per la legislació sobre procediment 
administratiu.
60" NÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fg"nÓguvwfk"kphqt-

matiu o avantprojecte comporta la declaració 
d’utilitat pública o d’interès social als efectes 
fg"nÓgzrtqrkcek„"hqt›quc"fgnu"dfipu"k"gnu"ftgvu"
afectats per l’obra.

SECCIÓ 3
El projecte

Ctvkeng"39
Projectes

1. L’execució d’una obra pública requereix 
l’elaboració, la supervisió, si escau, l’aprovació 
i el replanteig previs del projecte corresponent, 
llevat dels casos en què la legislació sobre con-
tractació pública o la legislació sectorial simpli-
Ýswk"cswguv"tgswkukv"q"gp"hcek"gzegrek„0

2. El projecte és el document que conté el 
desplegament complet de la solució òptima 
adoptada en relació amb la necessitat d’una 
infraestructura determinada, que es redacta 
d’acord amb la normativa tècnica aplicable i amb 
gn"fgvcnn"pgeguuctk"k"uwÝekgpv"rgt"c"hgt"hcevkdng"nc"
construcció i l’explotació posterior de l’obra.
50" Gnu"rtqlgevgu"uÓjcp"fg"tghgtkt"pgeguu§tkc-

ment a obres completes, és a dir, les susceptibles 
d’ésser lliurades per a l’ús general o el servei 
corresponent, i han de contenir els elements 
necessaris per a la utilització correcta de l’obra, 
kpenqugu"ngu"kpuvcnáncekqpu."uk"guecw0"Gu"rqfgp"
gncdqtct"fqu"rtqlgevgu"gurge‡hkeu"q"ofiu"uk"nc"
naturalesa o la complexitat de les obres ho fan 
convenient.
60" Gnu"rtqlgevgu"fgÝpgkzgp"k"fgvgtokpgp"ngu"

exigències tècniques de les obres i han de justi-

Ýect"k"fgugpxqnwrct"eqorngvcogpv"ngu"uqnwekqpu"
rtqrqucfgu."fÓceqtf"cod"ngu"gurgekÝecekqpu"
requerides per la normativa tècnica aplicable.

5. Els projectes s’han de redactar de manera 
que els treballs d’execució de les obres puguin 
ésser dirigits per un facultatiu o facultativa altre 
que el projectista o la projectista.

6. Els projectes s’han de redactar amb el rigor 
vflepke"pgeguuctk"rgt"c"gxkvct/jk"oqfkÝecekqpu"
posteriors.

Ctvkeng"3:
Fqewogpvcek„"fgnu"rtqlgevgu

1. Els projectes han de contenir tota la do-
ewogpvcek„"it§Ýec"k"guetkvc"swg"rgtogvk"kpvgt-
rtgvct/pg"eqttgevcogpv"nc"fgÝpkek„."cod"wpc"
referència especial als aspectes tecnològics, 
econòmics, de qualitat i legals.

2. Els projectes han de contenir la documen-
tació que prescriuen la legislació sectorial res-
pectiva i, si escau, la legislació sobre seguretat 
i salut en el treball.
50" Gnu"rtqlgevgu"jcp"fg"eqpvgpkt."eqo"c"o‡pko."

la documentació següent:
a) Una memòria en la qual es descrigui l’ob-

jecte de les obres, que ha d’incloure els antece-
dents i la situació prèvia, les necessitats que 
uÓjcp"fg"ucvkuhgt"k"nc"lwuvkÝecek„"fg"nc"uqnwek„"
cfqrvcfc."cod"nÓgurgekÝecek„"fgnu"hcevqtu"fg"
tot tipus que cal tenir en compte.

b) Els plànols de conjunt i de detall necessaris 
perquè el conjunt de l’obra quedi perfectament 
fgÝpkv."k"vcodfi"gnu"swg"fgnkokvgp"nÓqewrcek„"
de terrenys i la restitució de servituds i altres 
drets reals, si escau, i els serveis afectats per 
l’execució.

c) El plec de prescripcions tècniques particu-
lars, en què s’ha de fer la descripció de les obres, 
incloses, si escau, les referents als serveis de 
comunicacions electròniques, i s’ha de regular 
nÓgzgewek„"fg"ngu"qdtgu."cod"nÓgurgekÝecek„"fg"nc"
manera com s’han d’executar, les obligacions de 
caràcter tècnic que corresponen al contractista, el 
sistema de mesurament de les unitats executades 
i el control de la qualitat dels materials emprats 
i del procés d’execució.

d) Un pressupost, que pot ésser integrat per 
diversos pressupostos parcials, en què constin els 
preus unitaris i els desglossats, si escau; l’estat 
dels mesuraments, i els detalls per a la valoració. 
També ha d’incloure el cost estimat dels assaigs 
necessaris per a controlar la qualitat de l’obra i 
l’import estimat de les actuacions de prevenció 
de riscos laborals.

e) Un programa de desenvolupament dels 
treballs o pla d’obra indicatiu, amb previsió, si 
escau, del temps i el cost.

f) Les referències de tota mena en què s’ha 
de fonamentar el replanteig de l’obra.

g) L’estudi de seguretat i salut en el treball 
o, si escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut 
en el treball, d’acord amb la legislació sobre la 
matèria i adequat al projecte concret d’obra de 
què es tracti.

h) Un estudi aprofundit dels riscos inherents 
a l’execució de l’obra i de les mesures preven-
tives i cautelars consegüents per a assegurar la 
seguretat de les persones en l’execució de les 
obres. Si l’obra ha d’ésser explotada per tercers, 
s’hi ha d’incorporar un estudi sobre les mesures 
de seguretat que s’han d’adoptar.
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i) Una relació detallada dels terrenys i altres 
béns que cal ocupar per a executar l’obra, de 
ocpgtc"swg"c"rctvkt"fg"nÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fgn"
projecte es puguin dur a terme, si s’escau, els 
tràmits d’expropiació. També s’hi han d’incloure 
els projectes per a traslladar els serveis afectats, 
tret que siguin inherents al projecte principal.

j) Si l’obra projectada ha estat objecte d’un 
estudi informatiu o avantprojecte, en el projecte 
ug"pÓjc"fg"lwuvkÝect"gzrtguucogpv"nc"eqjgtflpekc"
amb l’opció o la solució aprovada i, si escau, 
la coherència amb l’estudi d’impacte ambien-
tal o el compliment de la declaració d’impacte 
codkgpvcn0"Gp"gn"ecu"eqpvtctk."uÓjcp"fg"lwuvkÝ-
car i argumentar els motius que hagin portat a 
apartar-se’n.

k) Estudis geològics i geotècnics, llevat que 
siguin incompatibles amb la naturalesa de l’obra. 
En les obres de construcció de túnels i en les 
altres obres en què s’estableixi per reglament, 
els estudis geològics i geotècnics s’han d’ade-
quar a la instrucció tècnica a què fa referència 
l’article 52.1.a.

l) En el cas de túnels en zona urbana o que 
jcikp"fg"vtcpue„ttgt"rgt"uqvc"fg"u”n"gfkÝecv."gn"
rtqlgevg"jc"fÓguvcdnkt"eqgÝekgpvu"fg"ugiwtgvcv"
superiors als que es deriven del càlcul, d’acord 
amb la instrucció tècnica a què fa referència 
l’article 52.1.a."k"jc"fÓgurgekÝect"gnu"gngogpvu"
constructius que són obligatoris per a complir 
cswguvc"Ýpcnkvcv0

m) Una especificació de les mesures que 
cal prendre per a fer plenament compatible el 
funcionament de l’obra projectada amb els drets 
de propietat i altres drets existents en el sòl i 
el subsòl.

n) Un estudi d’impacte ambiental si ho exi-
geix la legislació sectorial o la mediambiental i 
si no s’ha elaborat ni tramitat cap estudi infor-
matiu o avantprojecte, o si aquest no ha estat 
sotmès a la declaració d’impacte ambiental; en 
gn"ecu"eqpvtctk."ecn"gurgekÝect"ngu"oguwtgu"swg"
s’han de prendre en relació amb la sostenibilitat i 
nÓgÝekflpekc"codkgpvcn de l’obra i la minimització 
de l’impacte sobre el medi.

Ctvkeng"3;
Vtcokvcek„"fg"rtqlgevgu"fÓqdtgu"fg"eqorgvflpekc"
de la Generalitat

1. El projecte ha d’ésser redactat per un 
projectista o una projectista, sota el control del 
promotor i, si escau, del gestor, i ha d’ésser visat 
rgnu"eqnángiku"rtqhguukqpcnu"uk"ckz‡"jq"fgvgtokpc"
la legislació. El coordinador o coordinadora 
de seguretat i salut en la fase d’elaboració del 
projecte ha de redactar els documents que són 
exigibles d’acord amb la legislació de seguretat 
i salut en el treball.

2. La tramitació del projecte s’ha de subjectar 
al procediment que estableix la legislació sec-
torial, el qual ha de complir el que determinen 
gnu"crctvcvu"5"cn"90
50" Gn"rtqlgevg"jc"fÓfiuugt"crtqxcv"vflepkecogpv"

pel promotor de l’obra, després d’haver estat 
emès l’informe de supervisió preceptiu.

4. El projecte pot ésser objecte de la resolució 
que prescriu l’article 22, si desenvolupa un estudi 
informatiu o avantprojecte.

5. En el cas que no s’hagi elaborat ni tramitat 
cap estudi informatiu o avantprojecte, el projecte 
s’ha de sotmetre a informació pública i audièn-

cia, en els termes i les condicions establerts per 
nÓctvkeng"3406"cn"340:0"Cswguv"vt§okv"fÓkphqtocek„"
pública pot ésser substituït per un tràmit d’au-
diència a l’ajuntament i als afectats, si es tracta 
d’obres de poc abast i que no tenen un impacte 
territorial ni social rellevant.

6. La informació pública i l’audiència del 
projecte serveixen per a donar compliment a la 
informació de la relació de béns i drets afectats 
que requereix la legislació sobre expropiació 
hqt›quc0

7. Si no s’ha elaborat ni s’ha tramitat cap 
estudi informatiu o avantprojecte, o si aquest 
document no ha estat sotmès a la preceptiva 
declaració d’impacte ambiental d’acord amb la 
legislació sectorial aplicable o amb la legislació 
mediambiental, el projecte ha d’ésser sotmès a 
aquest tràmit.

Ctvkeng"42
Vtcokvcek„"fg"rtqlgevgu"fÓqdtgu"fg"eqorgvflpekc"
de les entitats locals

1. La tramitació dels projectes d’obres de 
competència de les entitats locals s’ha de sub-
jectar al procediment que estableix la legislació 
uqdtg"tfliko"nqecn."cod"ngu"gurgekÝekvcvu"guvc-
blertes per aquest article.

2. Simultàniament al tràmit d’informació 
pública, les entitats locals han de donar audi-
ència sobre el projecte als departaments de la 
Generalitat i a les altres administracions les 
competències dels quals tinguin incidència en 
l’objecte del projecte. L’informe de resposta s’ha 
d’emetre en el termini de deu dies, llevat que una 
disposició n’estableixi un de més llarg.

Ctvkeng"43
Vt§okv"gurge‡Ýe"rgt"c"qdtgu"r¿dnkswgu"fgvgt-
minades

1. Els següents projectes d’obres de compe-
vflpekc"fg"nc"Igpgtcnkvcv"k"nnwtu"oqfkÝecekqpu"jcp"
d’ésser objecte d’una auditoria tècnica:

a) Obres de túnels en zona urbana.
b) Obres de túnels que ho requereixin a 

ecwuc"fg"nnwt"gurgekcn"eqorngzkvcv"q"fkÝewnvcv"
tècnica.

c) Grans obres que ho requereixin a causa de 
nnwt"gurgekcn"eqorngzkvcv"q"fkÝewnvcv"vflepkec0

2. L’auditoria tècnica s’ha de fer abans del 
tràmit de supervisió i ha d’ésser encarregada 
pel promotor de l’obra.

Ctvkeng"44
Tguqnwek„
30" Nc"vtcokvcek„"Ýpgkz"cod"nc"tguqnwek„"swg"

cfqrvc"gn"rtqoqvqt0"Cswguvc"tguqnwek„"rqv"fiuugt"
fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"k"rqv"cdcuvct"vqv"gn"rtqlgevg"
o bé una part. La resolució també pot deixar 
sense efecte la tramitació de l’expedient o d’una 
part, o bé pot acordar la suspensió, total o parcial, 
de la tramitació.

2. En la resolució es poden introduir les pres-
cripcions tècniques, socials i territorials que es 
considerin necessàries i les prescripcions me-
diambientals que es determinin en la declaració 
d’impacte ambiental, si escau.
50" Nc"tguqnwek„"jc"fÓfiuugt"pqvkÝecfc"c"ngu"

administracions afectades i a totes les persones 
interessades en el procediment, en els termes 
establerts per la legislació sobre procediment 
administratiu.

60" Uk"nc"tguqnwek„"fiu"fÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"
del projecte, s’ha de fer el replanteig de l’obra 
i aquesta es pot contractar i executar, si escau, 
d’acord amb el que disposa la legislació sobre 
contractació pública.

5. En el cas en què, d’acord amb el que esta-
bleix la legislació sobre contractació pública, es 
contractin conjuntament el projecte i l’obra, es 
pot contractar l’execució de l’obra abans d’elabo-
rar, tramitar, supervisar i aprovar el projecte. En 
tots els casos cal l’estudi informatiu o avantpro-
jecte aprovat o un document similar, i només es 
poden redactar bases tècniques a les quals s’ha 
fÓclwuvct"gn"rtqlgevg"uk"rgt"ecwugu"lwuvkÝecfgu"fiu"
convenient per a l’interès públic.
80" NÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fgn"rtqlgevg"eqo-

porta declarar l’obra d’utilitat pública o d’interès 
uqekcn"cnu"ghgevgu"fg"nÓgzrtqrkcek„"hqt›quc"fgnu"
béns i els drets que en resultin afectats.

Ctvkeng"45
OqfkÝecek„"fgnu"rtqlgevgu

1. Un cop aprovat el projecte pel promotor de 
nÓqdtc."pqofiu"gu"rqv"oqfkÝect"rgt"tcqpu"fÓkpvgtflu"
r¿dnke"fgiwfcogpv"lwuvkÝecfgu"gp"nÓgzrgfkgpv0
40" Nc"pgeguukvcv"q"nc"eqpxgpkflpekc"fg"oqfkÝ-

car el projecte ha d’ésser estimada expressament 
pel promotor, que l’ha d’autoritzar i, si escau, ha 
de donar instruccions al gestor sobre el sentit i 
gnu"qdlgevkwu"fg"nc"oqfkÝecek„"rtgvguc"k"uqdtg"
els tràmits necessaris per a fer-la efectiva, una 
xgicfc"jcik"guvcv"crtqxcfc"fgÝpkvkxcogpv"rgn"
promotor.
50" Vqvc"oqfkÝecek„"fÓwp"rtqlgevg"tgswgtgkz"

la redacció prèvia del projecte corresponent per 
un projectista o una projectista, sota el control 
del promotor o, si escau, del gestor, llevat de les 
excepcions determinades per la legislació sobre 
contractació pública o per la legislació sectorial. 
Cswguv"rtqlgevg"fg"oqfkÝecek„"jc"fg"eqpvgpkt"
gnu"fqewogpvu"swg"guvcdngkz"nÓctvkeng"3:0
60" Gn"rtqlgevg"fg"oqfkÝecek„"jc"fÓfiuugt"crtqxcv"

tècnicament pel promotor de l’obra, una vegada 
s’hagi emès l’informe de supervisió preceptiu.
70" Uk"nc"oqfkÝecek„"eqorqtvc"wp"ecpxk"uwdu-

vcpekcn"gp"gn"vtc›cv"q"gp"nc"nqecnkv¦cek„"fg"nÓqdtc"
o un canvi substantiu de les opcions que conté 
l’estudi informatiu o avantprojecte, abans de 
nÓcrtqxcek„"ecn"nc"oqfkÝecek„"fg"nÓguvwfk"kphqt-
matiu o avantprojecte en els termes que estableix 
l’article 15, excepte en els casos en què la legis-
lació sectorial ho determini altrament.
80" Uk"nc"oqfkÝecek„"eqorqtvc"wp"ecpxk"uwdu-

vcpekcn"fg"ngu"fgÝpkekqpu"eqpvkpiwfgu"gp"gn"
projecte, de les opcions constructives o de les 
condicions de seguretat de l’obra, el projecte 
s’ha de subjectar al tràmit d’informació pública 
i audiència que estableix l’article 19.5 i al tràmit 
d’avaluació d’impacte ambiental, en el cas que 
aquest sigui preceptiu d’acord amb la legislació 
sectorial o mediambiental aplicable.

7. El promotor, en tots els casos, ha d’adoptar 
la resolució corresponent d’acord amb la modi-
Ýecek„0"Cswguvc"tguqnwek„"rqv"fiuugt"fÓcrtqxcek„"
fgÝpkvkxc"k"rqv"cdcuvct"vqvc"nc"oqfkÝecek„"q"dfi"
una part. La resolució també pot deixar sense 
efecte la tramitació de l’expedient o d’una part, 
o bé es pot acordar la suspensió total o parcial 
de la tramitació.
:0" Nc"tguqnwek„"uÓjc"fg"pqvkÝect"c"ngu"cfok-

nistracions i a totes les persones interessades en 
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el procediment, en els termes establerts per la 
legislació sobre procediment administratiu.
;0" Ngu"fkurqukekqpu"fgnu"crctvcvu"3"cn":"u„p"

aplicables sens perjudici del règim corresponent 
c"nc"oqfkÝecek„"fgnu"eqpvtcevgu"guvcdngtvu"rgt"nc"
legislació sobre contractació pública.

SECCIÓ 4
Disposicions comunes

Ctvkeng"46
Uwrgtxkuk„
30" Nc"uwrgtxkuk„"eqpukuvgkz"c"xgtkÝect"swg"

l’estudi informatiu o avantprojecte i el projecte 
k"ngu"ugxgu"oqfkÝecekqpu"jcp"guvcv"hgvu"fÓceqtf"
amb les disposicions generals i la normativa tèc-
nica aplicables, que compleixen tots els requisits 
i els objectius exigibles, i també que contenen 
els documents a què fan referència els articles 
32"k"3:0"Vcodfi"uÓjc"fÓcpcnkv¦ct"uk"nÓqdtc"eqo-
pleix la funció per a la qual ha estat projectada 
i si incorpora l’estudi de seguretat i salut en el 
treball o, si escau, l’estudi bàsic de seguretat i 
salut en el treball.

2. El tràmit de supervisió de l’estudi infor-
matiu o avantprojecte i del projecte i les seves 
oqfkÝecekqpu"uÓjc"fg"hgt"gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"nc"
legislació sectorial ho estableix i sempre que 
l’import sigui igual o superior a tres-cents mil 
euros, o si es tracta de treballs que afecten l’es-
tabilitat, la seguretat o l’estanquitat de l’obra. 
També és preceptiu l’informe de supervisió si 
s’admeten variants proposades pel possible adju-
fkecvctk"cn"rtqlgevg"crtqxcv"rgt"nÓCfokpkuvtcek„."
independentment de la quantia del contracte.
50" Gp"gn"ecu"fÓqdtgu"uwdvgtt§pkgu."uÓjc"fg"hgt"

la supervisió expressa dels estudis geològics i 
geotècnics, i l’informe de supervisió ha d’ana-
litzar expressament la relació d’aquests amb les 
qrekqpu"k"ngu"uqnwekqpu"fg"vtc›cv"k"eqpuvtwevkxgu"
proposades.

Ctvkeng"47
ñticpu"fg"uwrgtxkuk„"fg"rtqlgevgu

1. La supervisió dels projectes és una funció 
reservada exclusivament al promotor de l’obra, 
gn"swcn"jc"fg"fkurquct"fÓqÝekpgu"q"wpkvcvu"fguvk-
pcfgu"c"cswguvc"Ýpcnkvcv0"Ngu"qÝekpgu"q"wpkvcvu"
de supervisió de projectes a què fa referència 
l’article 5.i són les úniques competents per a 
emetre els informes de supervisió.

 2. Els departaments de la Generalitat o els 
organismes o les empreses públiques de la Ge-
neralitat, si actuen com a promotor i no tenen 
qÝekpgu"q"wpkvcvu"fg"uwrgtxkuk„"fg"rtqlgevgu."
pel volum o per la importància escassos de les 
obres que executen, han d’encarregar l’elaboració 
dels informes de supervisió als departaments 
que siguin més idonis atesa la naturalesa de 
les obres.
50" Ngu"gpvkvcvu"nqecnu"swg"pq"vgpgp"qÝekpgu"q"

unitats de supervisió de projectes poden encar-
regar l’elaboració dels informes de supervisió a 
altres administracions públiques, en els termes 
i les condicions que estableix la legislació sobre 
règim local.

4. Els projectistes tenen l’obligació de facilitar 
c"nÓqÝekpc"q"nc"wpkvcv"fg"uwrgtxkuk„"vqvc"nc"fqew-
mentació i tots els testimonis i els aclariments 
que aquesta els demani per a poder exercir la 
seva tasca.

5. Si en l’informe de supervisió es fan constar 
fgÝekflpekgu."ocpecpegu"q"gttqtu"fg"nÓguvwfk"q"
avantprojecte o del projecte supervisat, aquest 
s’ha de retornar al projectista o la projectista 
per a corregir-lo o esmenar-lo i, posteriorment, 
sotmetre’l a un nou tràmit de supervisió.

6. La supervisió favorable no eximeix de la 
responsabilitat que correspon al projectista o la 
projectista per l’autoria de l’estudi o el projecte, 
gp"gn"ecu"fg"fgÝekflpekgu."ocpecpegu"q"gttqtu"
comesos en la seva tasca, en els termes establerts 
per la legislació aplicable.

Ctvkeng"48
Uwrgtxkuk„"eqpv‡pwc

1. En els projectes d’obres de túnels en zona 
urbana i d’altres túnels o grans obres que per 
nÓgurgekcn"eqorngzkvcv"q"fkÝewnvcv"vflepkec"jq"
requereixen, o en els casos en què ho acordi el 
rtqoqvqt."jk"rqv"jcxgt"wpc"uwrgtxkuk„"eqpv‡pwc"
d’un responsable o una responsable tècnic inte-
grat en l’estructura orgànica del promotor durant 
el procés de redacció de l’estudi informatiu o 
avantprojecte i del projecte.
40" Nc"uwrgtxkuk„"eqpv‡pwc"fgn"rtqefiu"fg"tg-

dacció de l’estudi informatiu o avantprojecte o 
del projecte no eximeix d’emetre l’informe de 
supervisió establert per l’article 25. En aquest 
cas, l’informe de supervisió s’ha d’elaborar a 
partir de les solucions proposades per l’estudi 
informatiu o avantprojecte o el projecte a partir 
fÓcswguvc"uwrgtxkuk„"eqpv‡pwc0

Ctvkeng"49
Auditoria tècnica

1. El tràmit d’auditoria tècnica a què fa refe-
tflpekc"nÓctvkeng"43"jc"fÓfiuugt"hgv"rgt"wpc"qÝekpc"
tècnica externa al promotor i al gestor de l’obra, 
totalment independent dels autors de l’estudi o 
avantprojecte i del projecte i de les persones 
tgurqpucdngu"fg"hgt/pg"nc"uwrgtxkuk„0"Cswguvc"
qÝekpc"jc"fÓfiuugt"ugngeekqpcfc."fgukipcfc"q"
contractada pel promotor.

2. L’auditoria tècnica ha de comprovar la 
kfqpg•vcv"k"nc"uwÝekflpekc"fgnu"vtgdcnnu"k"gnu"rtq-
cediments seguits en l’elaboració, el rigor de 
les dades i de les anàlisis i la coherència dels 
uns i dels altres amb les solucions proposades. 
En el cas d’obres de túnels, l’auditoria tècnica 
ha d’incloure una anàlisi separada dels estudis 
geològics i geotècnics del projecte i de la relació 
d’aquests amb les diverses solucions construc-
tives proposades.
50" Gnu"rtqhguukqpcnu."gnu"hwpekqpctku"k"ngu"go-

preses que han intervingut en la redacció de 
l’estudi informatiu o avantprojecte i del projecte 
han de proporcionar als auditors tècnics tota la 
informació i la documentació i tots els testimo-
nis i els aclariments que els demanin per a fer 
l’auditoria tècnica.
60" Uk"nÓcwfkvqtkc"vflepkec"fgvgevc"fgÝekflpekgu."

mancances o errors en el projecte, aquest s’ha 
d’esmenar i s’ha de sotmetre a una nova audito-
ria. El projecte que hagi estat sotmès a l’auditoria 
tècnica només pot ésser aprovat si aquesta ha 
estat favorable.

5. Si el projectista o la projectista manifesta 
la disconformitat respecte a les observacions, les 
fgÝekflpekgu."ngu"ocpecpegu"q"gnu"gttqtu"swg"gu"
formulin en el tràmit d’auditoria tècnica, la re-
uqnwek„"eqttgurqp"cn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"V¿pgnu"

k"fÓCnvtgu"Qdtgu"Ukpiwnctu. en el cas d’obres de 
túnels, i al promotor, en el de la resta d’obres.

Ctvkeng"4:
Cfgswcek„"c"nÓqtfgpcogpv"wtdcp‡uvke
30" Uk"gn"vtc›cv"q"nÓqdtc"rtqlgevcfc"pq"uÓcfg-

swc"cn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"xkigpv."cdcpu"
fg"nÓcrtqxcek„"fgÝpkvkxc"fgn"rtqlgevg"uÓjc"fg"
oqfkÝect"gn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke."nngxcv"fgnu"
casos en què la legislació sectorial estableix una 
regulació diferent.
40" Gp"ngu"qdtgu"rtqoqiwfgu"rgt"nÓCfokpku-

tració de la Generalitat o per algun dels seus 
organismes, entitats i empreses públiques, si 
l’entitat local manifesta la disconformitat amb 
gn"rncpglcogpv"wtdcp‡uvke"gp"xkiqt."rgt"tcqpu"
d’urgència o d’interès públic excepcional, es pot 
crnkect"gn"rtqegfkogpv"guvcdngtv"rgt"nÓctvkeng"3:4"
del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2005, del 26 de juliol.

Ctvkeng"4;
Nnkeflpekc"q"vt§okv"fg"eqpvtqn"rtgxgpvkw"ow-
nicipal

Els projectes d’obres requereixen la llicència o 
el control preventiu municipal que, d’acord amb 
la legislació sectorial aplicable, la substitueix en 
gnu"ecuqu"guvcdngtvu"rgt"nc"ngikuncek„"wtdcp‡uvkec."
llevat que aquest tràmit sigui dispensat per una 
legislació sectorial.

CAPÍTOL IV
Normes complementàries al règim de contrac-
vcek„

Ctvkeng"52
Tfliko"fg"eqpvtcevcek„

Els agents inclosos en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta llei han de contractar les obres públi-
ques i els serveis que s’hi relacionen en els termes 
i les condicions establerts per la legislació sobre 
contractació pública, amb les particularitats 
determinades per aquesta llei.

Ctvkeng"53
ñticpu"fg"eqpvtcevcek„

1. Els consellers, dins l’àmbit de les com-
petències del departament respectiu, són els 
”ticpu"fg"eqpvtcevcek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"
la Generalitat pel que fa als contractes per a 
l’execució d’obres públiques, independentment 
de la forma de retribució, i dels contractes de 
ugtxgku"tgncekqpcvu"cod"nÓgzgewek„"fÓqdtgu0"Pq"
obstant això, l’adjudicació dels contractes me-
nors correspon als secretaris generals.

2. Els òrgans de contractació dels organismes, 
les entitats i les empreses públiques dependents 
fg"nÓCfokpkuvtcek„"fg"nc"Igpgtcnkvcv"u„p"ngu"rgt-
sones que en tenen la representació legal, llevat 
que els estatuts, les normes o els convenis que 
en regulen el funcionament atribueixin aquesta 
condició a algun altre òrgan. Els consellers dels 
departaments als quals estiguin adscrits aquests 
organismes, entitats i empreses públiques han de 
Ýzct."okvlcp›cpv"nÓqtftg"eqttgurqpgpv."nc"swcpvkc"
a partir de la qual han d’autoritzar la subscripció 
de contractes.
50" Gnu"”ticpu"fg"eqpvtcevcek„"fg"ngu"gpvkvcvu"

locals i dels organismes, les entitats i les empre-
ses públiques que en depenen són determinats 
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per la legislació sobre règim local i la legislació 
sobre contractació administrativa.

Ctvkeng"54
Oguc"fg"eqpvtcevcek„

1. L’òrgan de contractació per a l’adjudicació 
dels contractes ha d’ésser assistit per una mesa 
de contractació, llevat dels casos en què no sigui 
necessari, d’acord amb el que disposa la legis-
lació sobre contractació pública.

2. La mesa de contractació és l’òrgan compe-
tent per a valorar la capacitat i l’aptitud dels licita-
dors i de llurs ofertes i per a formular la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació.
50" Rgn"swg"hc"c"nc"eqorqukek„"fg"nc"oguc"fg"

contractació s’han de tenir en compte els criteris 
següents:

a) El promotor de l’obra sempre hi ha de te-
nir representació si el gestor fa la contractació. 
Cswguvc"tgrtgugpvcek„"uÓjc"fg"swcnkÝect"k"cfg-
quar a l’objecte del contracte.

b) El que estableix la lletra a no és aplicable en 
el cas que l’òrgan de contractació sigui un òrgan 
eqnángikcv"fgn"swcn"hqtok"rctv"gn"rtqoqvqt0

c) Ha d’ésser adequada, globalment, a l’espe-
cialització que requereix l’objecte del contracte. 
C"cswguv"ghgevg."uÓjc"fg"ictcpvkt"nc"rtguflpekc"
d’almenys una persona experta, vinculada al 
gestor o al promotor, o bé externa, amb l’espe-
cialització i la idoneïtat acreditades en relació 
amb l’objecte del contracte.

d) Cal donar-ne coneixement públic abans 
que iniciï les actuacions que té encomanades, 
okvlcp›cpv"nc"kpenwuk„"fÓcswguvc"kphqtocek„"gp"gn"
plec de clàusules administratives particulars o el 
document equivalent, en l’anunci corresponent 
q"gp"codf„u0"Cswguvc"oguwtc"pq"fiu"crnkecdng"
si s’ha nomenat una mesa de contractació amb 
caràcter general per a una pluralitat de contractes 
i ha estat objecte de publicació.

e) S’ha d’informar la Intervenció General de 
la Generalitat de la convocatòria de les meses, 
als efectes que hi designi un representant o una 
representant si n’és preceptiva l’assistència o, en 
el cas que no ho sigui, si s’estima convenient. 
Cswguvc"tgrtgugpvcek„"gp"ecr"ecu"pq"rqv"tgecwtg"
en persones adscrites a l’entitat gestora de la 
contractació.

4. Les entitats locals que no disposen de 
okvlcpu"uwÝekgpvu"rgt"c"pqogpct"wpc"oguc"fg"
eqpvtcevcek„"rqfgp"uqnánkekvct"nc"eqnáncdqtcek„"
d’altres administracions públiques en els termes 
i les condicions que estableix la legislació sobre 
règim local.

Ctvkeng"55
Requisits dels contractistes

1. Les empreses licitadores en els procedi-
ments de contractació han de tenir plena capaci-
tat d’obrar, no poden incórrer en cap prohibició 
per a contractar i han de complir tots els requisits 
de capacitat i solvència exigits per la legislació 
sobre contractació pública i, en els casos que 
ckz‡"jq"gzkigkzk"nc"fkvc"pqtocvkxc."jcp"fÓguvct"
fgiwfcogpv"encuukhkecfgu0"Ckz‡"ocvgkz."jcp"
de complir els requisits que estableix la legis-
lació sobre subcontractació en el sector de la 
construcció.

2. El plec de clàusules administratives par-
ticulars o el document equivalent ha d’incloure, 
gp"vqvu"gnu"ecuqu."nc"kpfkecek„"fgnu"pkxgnnu"o‡pkou"

de solvència que siguin adequats per a cada 
execució contractual.

Ctvkeng"56
Unions temporals d’empreses

1. Les unions temporals d’empreses, a més de 
complir els requisits establerts per la legislació 
sobre contractació pública, han de presentar, en 
el moment d’acreditar la capacitat i la solvència, 
la memòria que estableix la legislació reguladora 
de les unions temporals d’empreses, en què cal 
indicar els mitjans concrets que cadascuna de 
les empreses té previst de destinar, si escau, 
c"nÓgzgewek„"fgn"eqpvtcevg0"Ckz‡"ocvgkz."gp"nc"
ogo”tkc"uÓjcp"fÓgurgekÝect"ngu"tcqpu"geqp”-
miques, empresarials o d’especialització tècnica 
q"vgepqn”ikec"swg"lwuvkÝswgp"nc"eqpuvkvwek„"fg"
la unió.

2. Els plecs de clàusules administratives 
particulars han de determinar, en funció de les 
ectcevgt‡uvkswgu"fg"ngu"qdtgu."gnu"ghgevgu"swg"gu"
deriven de la manca de presentació de la memòria 
a què fa referència l’apartat 1. En els casos degu-
fcogpv"lwuvkÝecvu."gu"rqv"ceqtfct"nc"kpcfokuuk„"
de les ofertes presentades.
50" Eqttgurqp"cn"fktgevqt"q"fktgevqtc"fg"nÓqdtc"

de controlar el manteniment dels nivells de sol-
vència tècnica, d’acord amb el que disposen 
aquest article i la resta de legislació aplicable.

Ctvkeng"57
Uwdeqpvtcevcek„

1. En els contractes per a l’execució d’obres 
públiques i en els de serveis que s’hi relacionen, 
els contractistes han d’acreditar davant l’òrgan de 
contractació que els subcontractistes complei-
zgp"gn"swg"guvcdngkz"nc"ngikuncek„"crnkecdng0"Ckz‡"
mateix, els subcontractistes no poden incórrer 
en cap prohibició de contractar.

2. Els plecs de clàusules administratives par-
ticulars o el document equivalent de les contrac-
tacions per a l’execució d’obres públiques poden 
determinar que en les proposicions dels licitadors 
s’hagi d’indicar, si escau, la part o les parts de 
l’obra que seran objecte de subcontractació, i 
les condicions en què s’estableixi. En aquest 
cas, en els termes i les condicions que regula la 
legislació sobre contractació pública, el contrac-
tista principal pot ésser dispensat d’acreditar la 
encuukÝecek„"gp"gn"itwr."gnu"uwditwru."q"gn"itwr"
i els subgrups corresponents a la prestació o 
l’activitat objecte de subcontractació.
50" Gp"gn"ecu"swg"uÓjcik"eqowpkecv"nc"uwd-

contractació a l’òrgan de contractació un cop 
adjudicat el contracte, aquest té la potestat de 
xgvct/nc."okvlcp›cpv"wpc"tguqnwek„"oqvkxcfc."
en els termes i les condicions que estableix la 
legislació sobre contractació administrativa, si 
estima que contravé les normes aplicables a la 
subcontractació en l’àmbit de les obres públiques 
i les disposicions d’aquest article.

4. En finalitzar l’obra, el contractista ha 
d’informar l’òrgan de contractació dels serveis 
prestats pels subcontractistes perquè aquesta in-
hqtocek„"swgfk"tgÞgevkfc"gp"nc"ogo”tkc"Ýpcn0

Ctvkeng"58
Tgikuvtg"fg"dqpgu"rt§evkswgu"gp"nÓgzgewek„"
fÓqdtgu"fg"ecvcnwp{c
30" Cod"kpfgrgpfflpekc"fgnu"tgikuvtgu"qÝekcnu"

determinats per la legislació sobre contractació 

pública, el departament competent en matèria 
fÓqdtgu"r¿dnkswgu."gp"eqnáncdqtcek„"cod"ngu"cu-
sociacions representatives de les entitats locals 
i amb les organitzacions representatives dels 
professionals i de les empreses del sector, ha 
de crear i gestionar un registre en què s’han 
fÓkpuetkwtg."uk"fiu"rtqegfgpv."ngu"egtvkÝecekqpu"fg"
bona execució de les obres fetes per les empreses 
contractistes.

2. En el registre de bones pràctiques en l’exe-
cució d’obres de Catalunya, que s’ha d’estructurar 
en dues seccions, una d’empreses constructores 
i una altra de consultores i professionals, s’hi 
ha d’inscriure les dades que li proporcionen les 
administracions catalanes i les empreses i els 
professionals del sector sobre l’experiència que 
vagin acumulant en l’execució de llurs contractes 
cod"nÓCfokpkuvtcek„0"Gp"gn"tgikuvtg"uÓjc"fg"hgt"
constar la font d’on provenen les dades.
50" Gn"hwpekqpcogpv."nÓguvtwevwtc"k"ngu"fcfgu"

fgn"tgikuvtg"uÓjcp"fg"eqpÝiwtct"fÓceqtf"cod"gnu"
criteris de publicitat registral i d’accessibilitat 
gp"n‡pkc."rgt"okvlcpu"vgngo§vkeu0
60" Nc"kpuetkrek„"fg"ngu"egtvkÝecekqpu"gp"gn"

registre acredita l’execució correcta dels con-
tractes.

Ctvkeng"59
Ugngeek„"fgnu"eqpvtcevkuvgu"k"fgnu"rtqegfkogpvu"
fÓcflwfkecek„

1. Els plecs de clàusules administratives 
particulars o el document equivalent han de 
determinar d’una manera motivada el procedi-
ment d’adjudicació de cada contracte, si escau, 
k"jcp"fg"Ýzct"gnu"etkvgtku"fg"xcnqtcek„"gp"swfl"
s’ha de basar la tria de l’oferta adjudicatària 
i la ponderació que se’ls atorga, d’acord amb 
aquesta llei i amb la legislació sobre contracta-
ek„"r¿dnkec0"Cswguvu"fqewogpvu"vcodfi"jcp"fg"
fgvcnnct."uk"guecw."gnu"§odkvu."ngu"ectcevgt‡uvkswgu"
i les condicions per a la presentació de variants, 
que poden consistir, entre altres, en millores 
relatives a la constructibilitat, la seguretat i la 
Ýcdknkvcv"swg"rwiwkp"eqorngvct"q"rgthgeekqpct"
els documents del projecte.

2. Els procediments d’adjudicació dels con-
tractes són els que estableix la legislació sobre 
contractació pública.
50" Gn"rtqegfkogpv"tguvtkpikv"rqv"fiuugt"guvcdngtv"

per l’òrgan de contractació com el procediment 
ordinari per a contractar l’execució d’obres pú-
dnkswgu"fg"itcp"eqorngzkvcv"q"fkÝewnvcv"vflepkec"
o les d’un pressupost superior a deu milions 
d’euros.

4. En les contractacions per a executar obres 
en què, amb independència del pressupost, s’es-
timi que són especialment importants les carac-
vgt‡uvkswgu"vflepkswgu."vcodfi"gu"rqv"guvcdnkt."gp"gnu"
plecs de clàusules administratives particulars o 
en el document equivalent, un sistema de valora-
ció dels criteris tècnics abans de la valoració de 
les ofertes econòmiques. La valoració d’aquests 
criteris tècnics, per aplicació de determinats 
nnkpfctu"o‡pkou"fg"swcnkvcv."vfi"eqo"c"tguwnvcv"
que quedin fora de la licitació les proposicions 
swg"uÓguvkokp"vflepkecogpv"kpuwÝekgpvu0

5. El sistema de valoració a què fa referència 
l’apartat 4 també es pot establir en els plecs de 
clàusules administratives particulars o el docu-
ment equivalent dels contractes que tenen per 
objecte redactar estudis informatius i projectes 



Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c""""""P¿o0"6;42"Î"8090422922572

o dirigir obres.

Ctvkeng"5:
Xcnqtcek„"fg"ngu"qhgtvgu

1. L’òrgan de contractació és el responsable 
de garantir la transparència màxima del procés 
d’adjudicació.

2. Les admissions i les exclusions, els as-
pectes tècnics de les ofertes, l’aplicació que fa 
la mesa de contractació dels criteris de valora-
ció de les ofertes, la proposta d’adjudicació del 
contracte que fa la mesa i l’adjudicació s’han 
de resoldre d’una manera motivada, detallada, 
comparada, raonada i congruent, i per aplicació 
dels criteris de valoració establerts prèviament en 
els plecs de clàusules administratives particulars 
o el document equivalent.
50" Gnu"rngeu"fg"en§wuwngu"cfokpkuvtcvkxgu"rct-

ticulars o el document equivalent han d’establir 
fórmules de determinació de les ofertes anor-
malment baixes però adequades a la legislació 
sobre contractació pública, en què s’indiquin 
expressament els criteris objectius que han de 
determinar, si escau, la consideració de presump-
ció com a oferta anormalment baixa.

4. Per a poder admetre a licitació les ofertes 
kpkekcnogpv"swcnkÝecfgu"fÓcpqtocnogpv"dckzgu."
a més de la tramitació establerta per la legislació 
sobre contractació pública, qui les formula ha 
de presentar un informe que acrediti que l’oferta 
econòmica no va en detriment del compliment 
escrupulós dels requeriments tècnics i de se-
guretat del projecte. El dit informe ha d’ésser 
acceptat expressament pels serveis tècnics del 
gestor o del promotor.

Ctvkeng"5;
Publicitat i transparència

1. Els òrgans de contractació d’obres públi-
ques han d’adoptar les mesures necessàries per 
a assegurar la transparència i la publicitat de tot 
el procés de contractació en què tinguin com-
rgvflpekc0"Cod"cswguvc"Ýpcnkvcv."gnu"”ticpu"fg"
contractació d’obres públiques de competència 
fg"nc"Igpgtcnkvcv."c"ofiu"fg"nc"rwdnkecek„"qÝekcn"
de les convocatòries i de la que sigui preceptiva 
d’acord amb la legislació sobre contractació 
pública i amb aquesta llei, han d’oferir infor-
mació completa, actualitzada permanentment 
k"ceeguukdng."okvlcp›cpv"gn"nnqe"ygd"qÝekcn."uqdtg"
les qüestions següents relatives als contractes:
c+" Ngu"nkekvcekqpu"eqpxqecfgu."cod"gurgekÝec-

ek„"fg"nc"eqpxqecv”tkc"k"fg"nc"lwuvkÝecek„"oqvkxc-
da del procediment d’adjudicació escollits, dels 
plecs de clàusules administratives particulars o el 
document equivalent i dels plecs de prescripcions 
tècniques particulars, de les ofertes presentades i 
de les resolucions motivades sobre llur admissió 
o exclusió i sobre l’adjudicació del contracte, 
cod"gurgekÝecek„"fg"nc"rwpvwcek„"qdvkpiwfc"rgt"
cadascuna de les empreses presentades. En apli-
ecek„"fg"nc"ngikuncek„"uqdtg"rtqrkgvcv"kpvgnángevwcn"
o industrial, s’han de mantenir reservades les 
dades de les ofertes que afecten el secret tècnic 
i comercial, la competència i la competitivitat 
de les empreses.

b) Les dades bàsiques d’execució dels con-
tractes.
e+" Nc"kphqtocek„"uqdtg"ngu"ogo”tkgu"Ýpcnu"k"

els documents a què fa referència l’article 49.
d) La relació dels contractes formalitzats, 

amb indicació de l’objecte, el pressupost inicial 
k"gn"equv"Ýpcn"fg"ecfc"eqpvtcevg."fg"nc"hqtoc"k"fgn"
procediment d’adjudicació i de les empreses o 
els professionals adjudicataris.

2. Les resolucions d’adjudicació dels con-
tractes subjectes a aquesta llei han d’incorporar 
sempre la indicació de les puntuacions, totals 
i parcials, obtingudes per totes les empreses 
admeses al procediment, en cadascun dels cri-
vgtku"fÓcflwfkecek„0"Cswguvgu"tguqnwekqpu"jcp"
d’ésser objecte de comunicació, d’acord amb 
el que disposa la legislació sobre contractació 
administrativa.

CAPÍTOL V
Gzgewek„"fg"nÓqdtc

Ctvkeng"62
Kphqtocek„"cnu"ekwvcfcpu"k"cnu"wuwctku
30" Cdcpu"fg"eqogp›ct"ngu"qdtgu."uÓjcp"

d’adoptar les mesures per a informar amb prou 
antelació els veïns, els usuaris potencials i, en 
general, els ciutadans afectats de les obres a 
executar, del calendari d’execució previst i de 
les incidències i les possibles afectacions que les 
obres provoquin, en els termes que s’estableixin 
en els plecs de clàusules administratives parti-
culars o el document equivalent. El promotor 
o, si escau, el gestor de l’obra és el responsable 
de complir o de fer complir aquest requisit a 
l’empresa constructora.

2. El promotor o, si escau, el gestor de l’obra 
ha de determinar en el plec de clàusules admi-
nistratives particulars o el document equivalent 
els mitjans que s’han d’emprar per a garantir 
el compliment de l’obligació d’informació, i 
també els casos en què, pel volum o altres ca-
tcevgt‡uvkswgu"fg"nÓqdtc."uÓjc"fÓjcdknkvct"wp"ugtxgk"
permanent d’informació als ciutadans sobre 
l’evolució de l’obra. El cost d’aquest servei s’ha 
d’incorporar al pressupost del contracte com a 
partida independent.

Ctvkeng"63
Ugp{cnkv¦cek„

1. El Govern, a proposta del departament 
competent en matèria d’obres públiques, sens 
perjudici del que estableix la legislació vigent 
en matèria de trànsit, ha d’elaborar la normativa 
i els manuals de senyalització de les obres amb 
nc"Ýpcnkvcv"fg"ictcpvkt"wpgu"eqpfkekqpu"o‡pkogu"
d’homogeneïtat en la informació sobre l’execució 
de les obres, especialment en la via pública.

2. L’empresa constructora de l’obra és la res-
ponsable de senyalitzar les obres per a indicar-
hi, entre altres, l’accés, la circulació de la zona 
afectada pels treballs i els punts de possible 
perill, tant en la zona d’obres com en l’entorn, 
d’acord amb les normes i els criteris de senya-
lització aplicables.

Ctvkeng"64
Obligacions de l’empresa constructora

Si el promotor o el gestor contracta amb una 
empresa constructora l’execució de les obres, a 
aquesta empresa li corresponen les obligacions 
que es puguin derivar de la legislació sobre con-
tractació pública i les que estableixin els plecs 
de clàusules administratives particulars o el 
document equivalent, entre les quals destaquen 

les següents:
a) Executar l’obra d’acord amb el projecte 

aprovat i amb el contracte formalitzat.
b) Complir els terminis totals i parcials que 

Ýzc"gn"rtqitcoc"fg"vtgdcnn0
e+" Crqtvct"gnu"tgewtuqu"jwocpu"k"ocvgtkcnu"

necessaris per a executar l’obra.
d) Complir les ordres i les instruccions que, 

en la interpretació tècnica del contracte, li doni 
el director o directora de l’obra.

e) Facilitar al director o directora de l’obra, 
al promotor, al gestor, si escau, i a qui aquests 
n’encarreguin el seguiment i el control, l’accés 
a tota la informació, tant documental com de 
camp, que li requereixin en qualsevol moment 
de l’execució.

f) Conservar degudament el llibre d’or-
dres.

g) Dur a terme les actuacions de senyalització 
i de comunicació de les obres, i assumir-ne el 
cost, en els termes establerts pels plecs de clàu-
sules administratives particulars o el document 
equivalent.

h) Complir totes les obligacions que es deri-
ven de la legislació laboral o dels convenis col-
lectius i, especialment, les relatives a les normes 
de prevenció i seguretat i salut en el treball.
k+" Pqogpct"gn"fgngicv"q"fgngicfc"fg"nÓqdtc."

gn"swcn"jc"fÓguvct"fgiwfcogpv"swcnkÝecv"k"jc"fg"
tenir la titulació acadèmica i professional idò-
pkc0"Gn"pqogpcogpv"jc"fÓfiuugt"xkucv"rgn"eqnángik"
rtqhguukqpcn"swg"rgtvqswk."uk"ckz‡"jq"fgvgtokpc"
la legislació aplicable.

Ctvkeng"65
Fktgeek„"fg"nÓqdtc

1. La direcció de l’obra és a càrrec dels tècnics 
degudament designats o contractats amb aquesta 
Ýpcnkvcv"rgn"rtqoqvqt"q."uk"guecw."rgn"iguvqt."nc"
qual cosa s’ha de fer abans d’iniciar l’execució 
de les obres. El nomenament ha d’ésser visat 
rgn"eqnángik"rtqhguukqpcn"swg"rgtvqswk."uk"ckz‡"jq"
determina la legislació aplicable.

2. Correspon a la direcció de l’obra d’exercir 
les funcions que li confereix la legislació apli-
cable i, si es contracten professionals externs, 
a més, també els corresponen les funcions es-
tablertes pel contracte i, si escau, pels plecs 
de clàusules administratives particulars o el 
document equivalent i pels plecs de prescripcions 
tècniques particulars.
50" Nc"fktgeek„"fg"nÓqdtc"jc"fg"eqorvct"cod"

els recursos humans i materials necessaris per 
a exercir les funcions que li corresponen de 
direcció, comprovació, vigilància i control de 
l’execució correcta de l’obra en condicions satis-
hcev”tkgu"fg"ugiwtgvcv."gÝekflpekc"k"swcnkvcv0

4. Les ordres i les instruccions de la direc-
ció de l’obra s’han de donar per escrit i n’ha de 
quedar constància en el llibre d’ordres, el qual 
no pot ésser manipulable, i ha de tenir el visat 
del promotor o, si escau, del gestor en la data 
de comprovació del replanteig. Les ordres i les 
instruccions han d’estar permanentment a dis-
posició del promotor i del gestor, si escau.

Ctvkeng"66
Eqpvtqn"k"ugiwkogpv"fg"nÓgzgewek„"fg"ngu"qdtgu

1. El promotor o, si escau, el gestor ha de 
controlar l’execució correcta de l’obra, mitjan-
›cpv"rgtuqpcn"rtqrk."fgiwfcogpv"swcnkÝecv."uqvc"
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la direcció d’un tècnic o tècnica que tingui la 
titulació idònia i que compti amb els mitjans 
tècnics necessaris.

2. El promotor o, si escau, el gestor pot reque-
rir a la direcció de l’obra i a l’empresa construc-
tora tota la informació que consideri necessària, 
eqo"ctc"gnu"vguvkoqpku"k"ngu"xgtkÝecekqpu"q"ngu"
comprovacions sobre el terreny. La direcció de 
l’obra i l’empresa constructora han d’atendre 
aquests requeriments, i també els que els for-
mulin els responsables de fer les avaluacions i 
els controls a què es refereix l’article 46, amb 
tota celeritat i transparència.

Ctvkeng"67
Eqpvtqn"k"ugiwkogpv"fg"nÓgzgewek„"fÓqdtgu"fg"
túnels urbans

1. El promotor de l’obra ha de designar la 
persona responsable de fer el seguiment perma-
nent i el control de l’execució de l’obra, llevat 
de les funcions que es puguin reservar els seus 
”ticpu"uwrgtkqtu"q"gnu"ugtxgku"gurge‡Ýeu0"Uk"nÓqdtc"
té gestor, la designació l’ha de fer el gestor de 
comú acord amb el promotor.

2. La persona responsable de fer el seguiment 
i el control de l’execució de l’obra pot estar inte-
grada en l’estructura orgànica del promotor o del 
gestor, i ha d’estar dotada dels recursos humans 
k"ocvgtkcnu"uwÝekgpvu"rgt"c"gzgtekt"ngu"hwpekqpu"
de seguiment i control de l’obra.
50" Nc"fktgeek„"fg"nÓqdtc"jc"fÓcfqrvct."cod"nc"

freqüència i el grau de detall que consideri per-
vkpgpvu"k."eqo"c"o‡pko."gnu"swg"kpfkec"gn"rtqlgevg"
i els que ordena la persona responsable de fer el 
seguiment i el control de l’execució de l’obra, les 
mesures d’auscultació i de control de convergèn-
cies. La persona responsable de fer el seguiment 
k"gn"eqpvtqn"fg"nÓgzgewek„"fg"nÓqdtc"jc"fg"xgtkÝect"
l’adopció de les mesures indicades.

4. Durant l’execució de l’obra s’han de dur a 
terme els estudis geològics, geotècnics i geomè-
trics establerts per la instrucció tècnica regulada 
per l’article 52.1.a.

5. Totes les persones que tenen atribuïdes 
funcions de direcció i de seguiment i control 
jcp"fg"vgpkt"wp"eqpgkzgogpv"rtge‡u"k"rgtocpgpv"
de l’estat d’execució de l’obra.

6. El gestor ha de facilitar permanentment 
al promotor informació precisa sobre l’evolució 
de l’obra.

Ctvkeng"68
Cxcnwcek„"k"eqpvtqn"fg"swcnkvcv

1. El promotor o el gestor ha d’aplicar els 
protocols i ha de fer els controls de qualitat que 
en funció del tipus d’obra pertoquin. Si qui fa 
el control de qualitat és el gestor, n’ha de donar 
compte al promotor de l’obra.

2. El promotor o el gestor, sempre que ho 
consideri convenient, pot encarregar auditories 
d’avaluació de la qualitat de l’obra abans de 
formalitzar-ne la recepció. Les auditories s’han 
de fer sempre que es tracti d’alguna de les obres 
a què fa referència l’article 21.1.

Ctvkeng"69
Garanties i requisits de seguretat i salut en 
el treball

1. El promotor i, si escau, el gestor de l’obra 
han d’adoptar i de fer adoptar totes les mesures 
que garanteixin que l’obra s’executa amb plena 

garantia de les condicions de seguretat i salut 
en el treball, de conformitat amb la legislació 
aplicable. En tots els casos, l’empresa construc-
tora, sens perjudici de les responsabilitats que 
puguin correspondre a la direcció de l’obra i a 
la coordinació de seguretat i salut en el treball 
durant l’execució de l’obra, és directament res-
ponsable de l’adopció de les mesures de seguretat 
que siguin necessàries per a garantir la integritat 
de les persones i dels béns que puguin restar 
afectats per l’execució de l’obra.
40" Gp"gnu"ecuqu"gp"swfl"ckz‡"jq"guvcdngkzk"nc"

legislació aplicable en matèria de seguretat i salut 
en el treball, els projectes d’obra han d’incorporar 
un estudi o estudi bàsic de seguretat i salut en 
el treball amb el contingut establert per la dita 
legislació i adequat al projecte concret d’obra 
de què es tracti.
50" Ngu"rgtuqpgu"tgurqpucdngu"fg"nc"eqqtfk-

nació de seguretat i salut en el treball durant 
l’execució de l’obra han d’ésser designades i, si 
escau, contractades pel promotor o pel gestor, 
independentment i abans de la designació o la 
contractació de la direcció de l’obra i de l’em-
presa constructora.

4. L’empresa constructora ha de complir les 
mesures de seguretat i salut en el treball, d’acord 
amb les instruccions del coordinador o coordi-
nadora de seguretat i salut en el treball durant 
l’execució de l’obra i, si escau, del director o 
directora de l’obra, i sota el control del promotor 
o, si escau, del gestor.

Ctvkeng"6:
Gzgewek„"fg"oqfkÝecekqpu"q"oknnqtgu
30" Uk."wp"eqr"cflwfkecfc"q"eqogp›cfc"nÓgzg-

cució de l’obra, l’òrgan de contractació, per inici-
ativa pròpia o a proposta del director o directora 
de l’obra o de l’empresa constructora, per raons 
d’interès públic, considera convenient d’introduir 
oqfkÝecekqpu"gp"gn"eqpvtcevg."cdcpu"fg"hgt/jq."
a més de complir el que estableix la legislació 
sobre contractació pública, ha de promoure la 
oqfkÝecek„"fg"nÓguvwfk"q"gn"rtqlgevg"eqttgurq-
nent, en els termes que estableixen aquesta llei 
i la legislació sectorial, llevat dels casos en què 
això no es requereixi per aplicació de la legislació 
sobre contractació administrativa.
40" Uk"nc"vtcokvcek„"fÓwpc"oqfkÝecek„"gzkigkz"

la suspensió temporal, total o parcial, de l’exe-
cució de les obres, i si aquesta situació perjudica 
greument l’interès públic, el conseller o conse-
llera del departament promotor de les obres pot 
acordar que aquestes es continuïn executant 
provisionalment, d’acord amb la proposta del di-
rector o directora de l’obra, sempre que l’import 
màxim previst no superi el vint per cent del preu 
primitiu del contracte i que hi hagi prou crèdit. 
En aquest cas, el procediment ha de seguir els 
tràmits següents:

a) La proposta motivada del director o di-
rectora de l’obra en la qual es facin constar els 
motius en què es fonamenta la modificació, 
l’import aproximat d’aquesta i la descripció 
bàsica de les obres necessàries.

b) L’audiència del contractista.
c) La conformitat de l’òrgan de contracta-

ció.
f+" Gn"egtvkÝecv"fÓgzkuvflpekc"fg"etflfkv0
50" Uk"nc"oqfkÝecek„"fgn"rtqlgevg"gu"fgtkxc"

del seu replanteig sobre el terreny o de les seves 

possibilitats de construcció, es pot incorporar 
en el projecte permanentment actualitzat que 
tgÞgevgkz"gn"rtqlgevg"xkw"fg"nÓqdtc."ugpug"pg-
cessitat de cap tràmit d’informació pública o 
audiència.

Ctvkeng"6;
Ogo”tkc"hkpcn"uqdtg"nÓgzgewek„"k"gn"rtgw"fg"
l’obra

1. En el cas d’obres d’un import superior a 
deu milions d’euros o en les que el promotor 
determini, abans de fer-ne la recepció, la di-
recció de l’obra i l’empresa constructora han 
de presentar al promotor o, si escau, al gestor 
wpc"ogo”tkc"Ýpcn"uqdtg"gn"fgugpxqnwrcogpv"k"
l’execució de l’obra.
40" Nc"ogo”tkc"jc"fg"eqpvgpkt."eqo"c"o‡pko."

les dades següents:
c+" NÓgurgekÝecek„"fgn"rtgw"vqvcn"fgn"eqpvtce-

te.
b) Les incidències destacables que s’hagin 

produït en el desenvolupament del contracte.
e+" Ngu"oqfkÝecekqpu"fgn"eqpvtcevg."cod"nc"

motivació corresponent i les revisions de preus 
proposades i aprovades.

d) Els serveis i les actuacions subcontractats, 
amb indicació del preu pagat en cada cas.
50" Gnu"fgrctvcogpvu."gnu"qticpkuogu."ngu"gp-

titats o les empreses públiques de la Generalitat 
jcp"fg"fqpct"rwdnkekvcv"fg"nc"ogo”tkc"Ýpcn"fg"
nÓqdtc"rgt"okvl§"fgn"nnqe"ygd"qÝekcn."gp"swfl"uÓjc"
fg"rqfgt"eqpuwnvct."eqo"c"o‡pko."fÓgp›§"fg"nc"
recepció i durant un any. També s’ha de trametre 
cn"tgikuvtg"swg"fgvgtokpc"nÓctvkeng"580

4. El promotor o, si escau, el gestor ha d’ela-
dqtct"wp"fqewogpv."dcucv"gp"ngu"ogo”tkgu"Ýpcnu"
d’obra presentades, sobre el desenvolupament 
i l’execució de les obres, en el cas que l’obra 
hagi estat objecte de diversos contractes. En les 
obres de competència de la Generalitat s’ha de 
donar publicitat a aquest document per mitjà del 
nnqe"ygd"qÝekcn"fgn"fgrctvcogpv."nÓqticpkuog."
l’entitat o l’empresa pública de la Generalitat 
que ha adjudicat els contractes, en els mateixos 
vgtogu"k"eqpfkekqpu"swg"guvcdngkz"nÓcrctvcv"5"rgt"
a la memòria.

Ctvkeng"72
Responsabilitat dels professionals i de les em-
preses

1. Els redactors dels estudis informatius o 
avantprojectes, dels projectes dels estudis de 
eqpvkpiwv"gurge‡Ýe"swg"uÓjk"jcp"fÓkpeqtrqtct"
o que en formen part i la direcció de les obres 
responen de la qualitat tècnica dels treballs i 
dels danys i perjudicis que durant l’execució o 
l’explotació de l’obra es puguin causar, tant al 
promotor com a tercers, per defectes, errors, 
omissions, mètodes inadequats o conclusions 
kpeqttgevgu."fgÝekflpekgu."kpeqornkogpvu"q"kp-
uwÝekflpekgu"swg"gnu"ukiwkp"korwvcdngu0

2. L’empresa constructora respon de l’execu-
ció correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions que estableixi el 
plec de clàusules administratives particulars.
50" Gnu"eqpvtcevgu"jcp"fÓguvkrwnct."fÓceqtf"cod"

el que estableixen la legislació sobre contractació 
pública i aquesta llei, els termes en què es poden 
exigir responsabilitats. Els contractes han d’exi-
gir que se subscrigui una pòlissa d’assegurances 
que cobreixi aquestes responsabilitats.
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Ctvkeng"73
Rwdnkekvcv"fg"nÓcevkxkvcv"eqpvtcevwcn"fgnu"rtq-
motors i els gestors

Les memòries anuals dels departaments i dels 
organismes, les entitats i les empreses públiques 
de la Generalitat que adjudiquen contractes 
per a executar obres o contractes per a redactar 
estudis i projectes en relació amb obres públi-
swgu"jcp"fÓkpenqwtg"wp"ecr‡vqn"gurge‡hke"swg"
contingui informació detallada sobre els con-
tractes adjudicats; les formes i els procediments 
d’adjudicació; els adjudicataris; les tasques de 
seguiment, supervisió, control i, si escau, audi-
toria tècnica realitzades, i les incidències que 
s’hi hagin detectat.

CAPÍTOL VI
Qticpkv¦cek„"cfokpkuvtcvkxc

Ctvkeng"74
El Consell Assessor de Túnels i d’Altres Obres 
Singulars

1. El departament competent en matèria 
d’obres públiques ha de constituir el Consell 
Cuuguuqt"fg"V¿pgnu"k"fÓCnvtgu"Qdtgu"Ukpiwnctu."
amb les funcions següents:

a) Redactar una instrucció tècnica, que ha 
d’ésser aprovada pel departament competent en 
matèria d’obres públiques, la qual ha d’establir 
els criteris metodològics, els estudis geològics i 
geotècnics i la resta de requisits que s’han d’ob-
servar per a projectar i dur a terme les diverses 
obres de túnels.
d+" Cfqrvct"wpc"tguqnwek„"uqdtg"nc"fkueqp-

formitat que pugui plantejar el projectista o 
la projectista respecte a les observacions, les 
fgÝekflpekgu."ngu"ocpecpegu"q"gnu"gttqtu"swg"gu"
formulin en l’auditoria tècnica.

c) Fer l’avaluació de la qualitat de l’obra, 
d’acord amb l’article 46.2, pel que fa a les obres de 
túnels i altres obres singulars, o participar-hi.

d) Proposar mesures per a millorar la segure-
tat i la idoneïtat de les obres a què fa referència 
l’article 21.1.

e) Donar suport als departaments, els orga-
nismes, les entitats i les empreses públiques de 
la Generalitat que executin les obres a què fa 
referència l’article 21.1.

f) La resta de funcions que li siguin enco-
manades pel departament competent en matèria 
d’obres públiques.
40" Gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"V¿pgnu"k"fÓCnvtgu"

Obres Singulars exerceix les seves funcions 
en relació amb les obres de competència de la 
Generalitat a què fa referència l’article 21.1.

Si aquestes obres són competència de les en-
vkvcvu"nqecnu."nc"kpvgtxgpek„"fgn"Eqpugnn"Cuuguuqt"
fg"V¿pgnu"k"fÓCnvtgu"Qdtgu"Ukpiwnctu és condici-
qpcfc"c"nc"uqnánkekvwf"rtflxkc"fg"nÓgpvkvcv"nqecn0
50" Gn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"V¿pgnu"k"fÓCnvtgu"

Obres Singulars ha d’ésser integrat, fonamental-
ment, per persones expertes en la matèria provi-
nents dels àmbits universitari i professional i, amb 
l’objecte d’arribar a la paritat de gènere, sempre que 
sigui possible ha de tendir a assolir una participació 
o‡pkoc"fgn"ekpswcpvc"rgt"egpv"fg"fqpgu0
60" Gnu"ogodtgu"fgn"Eqpugnn"Cuuguuqt"fg"V¿-

pgnu"k"fÓCnvtgu"Qdtgu"Ukpiwnctu"u„p"fgukipcvu"
pel conseller o consellera competent en matèria 
d’obres públiques.

Ctvkeng"75
Ctdkvtcvig"k"cnvtgu"hqtogu"fg"tguqnwek„"eqpxgp-
cional d’incidències

1. Les desavinences sobre les incidències de 
ect§evgt"vflepke"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓcrctvcv"5"swg"
puguin sorgir entre el promotor o, si escau, el 
gestor i l’empresa constructora durant l’execució 
fg"ngu"qdtgu"gu"rqfgp"uqvogvtg."uk"ckz‡"jq"ceqtfgp"
les parts en el contracte, a la mediació, la concòr-
dia o l’arbitratge d’una tercera persona, també 
designada en el contracte, que pot ésser una 
rgtuqpc"h‡ukec"q"wpc"eqtrqtcek„"fg"ftgv"r¿dnke"
que pugui exercir aquestes funcions segons les 
seves normes reguladores, o una associació o 
entitat sense ànim de lucre els estatuts de la qual 
determinin expressament aquestes funcions.

2. Les persones que, efectivament, han de fer 
les tasques de mediació, arbitratge o conciliació 
han d’ésser expertes i han de tenir la titulació 
wpkxgtukv§tkc"kf”pkc"k"wp"o‡pko"fg"swkp¦g"cp{u"
d’experiència professional en el tipus d’obra 
pública de què es tracti.
50" Ngu"rgtuqpgu"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nÓcrctvcv"

2 poden dirimir, mentre duri l’execució del con-
tracte, qualsevol diferència de caràcter tècnic que 
es plantegi entre les parts en la interpretació de 
les clàusules tècniques o de les previsions del 
projecte, i sobre la qualitat dels materials, les 
ectcevgt‡uvkswgu"vflepkswgu"swg"fgÝpgkzgp"nÓqdtc"
o els processos o les solucions constructives 
que cal emprar.

4. Els procediments de mediació, concòr-
dia o arbitratge s’han de regir pels principis de 
egngtkvcv"k"gÝe§ekc"k"rqfgp"tguqnftg"vcodfi"s¯gu-
tions tècniques que es plantegin a peu d’obra, 
c"Ý"fg"tguqnftg/ngu"cod"koogfkcvguc"k"uqdtg"
el terreny.

5. Les intervencions i les decisions de media-
ció, concòrdia o arbitratge s’adopten al marge de 
les plenes facultats de direcció, d’interpretació 
i de resolució dels contractes que corresponen 
al promotor i, si escau, al gestor.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
EctvqitcÝc

La redacció dels estudis informatius o avant-
projectes i dels projectes s’ha de basar en la 
ectvqitcÝc"qÝekcn"c"Ecvcnwp{c."fÓceqtf"cod"gn"
que estableix la Llei 16/2005, del 27 de desem-
dtg."fg"nc"kphqtocek„"igqit§Ýec"k"fg"nÓKpuvkvwv"
Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c0

Segona
Kphqtocek„"uqdtg"gn"u”n"k"gn"uwdu”n

1. L’Institut Geològic de Catalunya ha de 
facilitar al promotor o, si escau, al gestor, la in-
formació de què disposi sobre el sòl i el subsòl per 
a la redacció dels estudis i els projectes d’obres 
públiques i per a la realització dels controls o 
les auditories tècniques.

2. L’Institut Geològic de Catalunya pot reque-
rir als promotors i als gestors d’obres públiques 
de la Generalitat les dades i les mostres sobre 
el sòl i el subsòl que obtinguin en els estudis, 
els projectes i les obres que es duguin a terme, 
amb l’objectiu de constituir i mantenir el banc de 
dades i qualsevol altre centre de documentació 
i arxivament geològic.

Tercera
Kpeqtrqtcek„"fg"nc"rgturgevkxc"fg"iflpgtg

1. En l’aplicació i el desplegament d’aquesta 
llei s’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i, 
en conseqüència, s’ha de garantir la promoció de 
la representació paritària en la composició dels 
”ticpu"eqnángikcvu"c"swfl"hc"tghgtflpekc0

2. L’impacte de les obres públiques també 
s’ha d’avaluar des de la perspectiva de gènere.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

1. Els estudis informatius o avantprojectes 
i els projectes en tramitació en el moment d’en-
trada en vigor d’aquesta llei s’hi han d’adaptar 
pel que respecta als tràmits que se segueixin 
després que hagi entrat en vigor.

2. Les disposicions complementàries al règim 
de contractació que aquesta llei conté no són apli-
cables als expedients de contractació ja iniciats 
en el moment que entri en vigor. Són expedients 
de contractació iniciats els que ja tenen publicada 
la convocatòria del procediment d’adjudicació 
del contracte. En el cas dels procediments ne-
gociats, s’entén que són iniciats els que ja tenen 
aprovats els plecs de clàusules administratives 
particulars o el document equivalent.
50" Gnu"rtgegrvgu"tgncvkwu"c"nÓgzgewek„"fg"nÓqdtc"

són aplicables en els tràmits posteriors a la data 
d’entrada en vigor d’aquesta llei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Desplegament

S’autoritzen el Govern i el conseller o con-
sellera competent en matèria d’obres públiques 
per a adoptar les disposicions necessàries per al 
desplegament d’aquesta llei.

Segona
Cevwcnkv¦cek„

Es faculta el conseller o consellera competent 
en matèria d’obres públiques per a actualitzar les 
quanties a què fa referència aquesta llei.

Tercera
Gpvtcfc"gp"xkiqt
Cswguvc"nngk"gpvtc"gp"xkiqt"cn"ecr"fg"uku"

mesos d’haver estat publicada en el Diari 
QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c, llevat 
dels articles que requereixen un desplegament 
rquvgtkqt"k"fgn"ecr‡vqn"KK."gn"swcn"gpvtc"gp"xkiqt"
en l’exercici pressupostari següent al de la data 
de publicació de la Llei.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als 
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al 
seu compliment i que els tribunals i les autoritats 
als quals pertoqui la facin complir.

Palau de la Generalitat, 4 de juliol de 2007

JOSÉ MONTILLA I AGUILERA

President de la Generalitat de Catalunya

JOAQUIM NADAL I FARRERAS

Eqpugnngt"fg"Rqn‡vkec"Vgttkvqtkcn"
i Obres Públiques
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