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L’article 8 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l’obra pública, convida als ens locals a que 
planifiquin “les actuacions, les obres i els projectes que pretenen dur a terme en un temps mínim 
de quatre anys, excepte en el cas de les obres o dels projectes que per l’especial complexitat i la 
naturalesa o per l’elevat pressupost exigeixen un termini superior; han d’evitar de concentrar 
totes les activitats en períodes determinats, i han de procurar programar les actuacions 
anualment”. 

Aquesta recomanació s’hauria de convertir en una obligació i fer-la extensiva a la resta de 
contractes d’obra. 

Tanmateix, aquest canvi hauria d’anar acompanyat d’un altre canvi, l’apartat o) de l’article 52.2 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, reserva al Ple l’aprovació dels projectes d’obres quan la consignació 
pressupostària d’aquests “encara no estiguin previstos en els pressupostos”. 

En el supòsit esmentat també hauria de ser l’alcalde, o l’òrgan en qui delegui, qui hauria 
d’aprovar aquests projectes. 

Així, la LCPC convidaria a que primer es redactin els projectes correctament (qualitativament i 
econòmicament) i acabar amb la pràctica, habitual de molts consistoris, consistent en consignar 
en el pressupost municipal imports per a les obres en base a estimacions que després es 
comprova que no s’ajusten al cost real calculat en la primera versió dels projectes. 

És a dir, quan es redacten aquests projectes normalment solen ser per un import bastant 
superior al consignat en el pressupost. I per adequar el cost del projecte al pressupost municipal 
es redacten noves versions dels projectes en què s’efectuen baixes lineals sobre les partides 
d’obra (provocant que, o bé quedi deserta la licitació o bé es posi en risc l’execució del contracte 
per ser un preu massa baix) o bé s’eliminen partides d’obra posant en crisi la satisfacció de les 
necessitats que motiven l’obra (perquè l’objecte del contracte no s’ajusta a les necessitats o bé 
perquè es valoren com a millora la incorporació de les partides d’obra eliminades en el projecte). 

Un correcte càlcul del preu de les obres en els projectes i de la solució constructiva d’aquests, 
no condicionada per una consignació defectuosa en el pressupost municipal, facilitaria la 
participació de les PIME en les licitacions de les obres municipals i evitaria incidències en fase 
d’execució del contracte. 


