La condició d’Infraestructures.cat com a mitjà propi de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya i del seu sector públic (publicació efectuada d’acord amb l’article 32.6.a de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic).
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Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) té la condició de mitjà propi
personificat de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i entitats dels seu sector públic,
de conformitat amb el que disposen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, d’acord amb els articles 2.2 i 19 dels estatuts de la societat, i els apartats 1 i
2 de la disposició addicional segona del text refós de l’Estatut de l’empresa pública catalana (Decret
legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març), i
la disposició addicional segona del text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya
(Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre). D’acord amb el citat article 2.2 dels seus estatuts,
Infraestructures.cat en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració de la Generalitat i
del seu sector públic, la societat pot dur a terme les activitats següents que aquestes li encarreguin:
-

Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l'encàrrec corresponent de
l'Administració de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de
projectes i estudis, execució d'obres i tots els serveis i assistències vinculats a l'execució de
les obres d'actuacions de construcció, conservació, manteniment i modernització de tota
mena d'edificacions i d'infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que
li puguin encarregar.

-

Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral
la seva execució, amb l'adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne
l'execució correcta.

-

Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar assessorament i
assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es
requereixin en tota mena d'actuacions d'edificació i d'infraestructures.

Les relacions entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic amb
Infraestructures.cat es regula en el Conveni formalitzat entre les parts, en data 26 d’octubre de 2020
(DOGC Núm. 8263 - 4.11.2020), modificat posteriorment en data 31 de març de 2021 (DOGC Núm. 8384
- 12.4.2021). El Conveni regula les normes i instruccions de funcionament que han de regir en les
relacions entre les parts, i en particular entre d’altres aspectes, l’apartat 4 de la clàusula. Segons el
Conveni es reconeix a Infraestructures.cat, en matèria de contractació pública, la condició de poder
adjudicador sense caràcter d’administració pública, i, per tant, la seva subjecció a la normativa de
contractació pública d’acord amb les disposicions que li són d’aplicació en virtut de la seva naturalesa
jurídica i a la resta de disposicions, instruccions o directius de funcionament aplicables a l’Administració
de la Generalitat i el seu sector públic. Els contractes que celebra com a mitjà propi personificat tenen la
consideració de contractes privats.

