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1. Objecte del contracte
Vista la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 16 de setembre de 2016, en la qual
inicia el procediment de formulació del Pla director urbanístic de l’embassament de Rialb que afecta els
termes municipals de La Baronia de Rialb, Ponts i Tiurana (comarca de la Noguera), i Bassella, Oliana i
Peramola (comarca de l’Alt Urgell), amb les finalitats que preveu l’article 56 del Text refós de la Llei
d’urbanisme aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 2 de
febrer, per tal d’establir en l’entorn d’influència de l’embassament, directrius d’ordenació urbanística i, en
els seu cas, delimitar i ordenar sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa d’actuacions
d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars; i encarrega al Consorci Segre
Rialb la redacció del document per a la qual es tindrà en compte la participació del ajuntaments afectats,
en compliment dels articles 76.1 i 83.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
L’objecte d’aquest Plec de Clàusules és la regulació de l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
contracte corresponent als treballs de redacció del Pla director urbanístic de l’Embassament de Rialb,
que inclourà la redacció dels estudis, informes tècnics, jurídics, econòmics, mediambientals i socials,
l’organització i redacció del document de Planejament i tota la documentació tant escrita com gràfica
detallada en els plecs de clàusules administratives i tècniques, i aquella legalment exigida en la
normativa urbanística vigent, per tal que el Pla Director (en endavant PDU), conclogui amb la
corresponent aprovació definitiva per part del Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.

1.1

Objecte del document i necessitat del PDU

L’objectiu general del PDU és crear el marc urbanístic i territorial adequat que permeti posar en valor les
potencialitats del territori limítrof al llarg dels marges de l’embassament de Rialb i en la làmina d’aigua, i
fixar les bases per al planejament supramunicipal que sigui capaç de generar activitat econòmica als
municipis de l’entorn d’aquesta infraestructura hidràulica, que són: Baronia de Rialb (la), Bassella,
Oliana, Peramola, Ponts i Tiurana; tot potenciant la seva dinamització turística, compatibilitzant aquestes
finalitats amb els interessos i les necessitats dels municipis i comarques afectats per aquesta
infraestructura, i, alhora, establir les condicions que han d’emmarcar el seu desenvolupament amb la
màxima integració i coherència amb els valors ambientals i paisatgístics del territori.
A aquests efectes i d’acord amb la legislació urbanística vigent, el PDU establirà les directrius per
coordinar, i si s’escau, delimitar i concretar una ordenació urbanística, que asseguri l’equilibri
territorial fora de la làmina d’aigua, una ordenació dels usos dins de la làmina d’aigua, ajustarà i
delimitarà amb detall els espais oberts, precisarà les estratègies de desenvolupament urbanístic,
identificarà els equipaments existents i reservarà el sòl necessari per als nous, ampliarà la protecció
d’espais i elements d’interès natural, la millora dels recursos fluvials i dels boscos i vetllarà per la
recuperació de la vegetació de ribera, i definirà una xarxa patrimonial i de paisatge per contribuir a la
seva preservació i difusió. Així com, contemplarà totes les obres i actuacions de compensació per la
construcció de l’embassament que l’organisme competent de conca té pendents amb aquests municipis.

1.2

Antecedents

Els rumors de la construcció de l’embassament de Rialb van començar a córrer, entre els habitants de la
zona, l’any 1964, amb l’aprovació del “Plan de Aprovechamiento Integral del Segre”, en el qual es
concloïa la necessitat de regular de forma total el curs del riu. Per això es van dissenyar 3
embassaments en el curs del Segre: Tres Ponts, Oliana i Rialb. A partir d’aquí, seria la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre la que s’encarregaria de definir un projecte final d’execució de l’embassament i la
seva presa, redactat al 1973, al qual s’hi sumarien diversos estudis referents a les obres vinculades a la
mateixa. Expropiacions, impactes ambientals, econòmics i socials que obligarien, a la vegada, a definir
solucions amb les institucions afectades.
El definitiu projecte de l’embassament es va redactar a partir dels treballs de planificació desenvolupats
pel Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre. L’embassament de Rialb, amb un pressupost de 40.000 milions
de les antigues pessetes, suposava garantir la regulació integral del riu Segre, Així mateix, l’aigua
embassada permetria nous regs durant tot l’any als regants del Canal d’Urgell i la producció
hidroelèctrica. L’any 1992 es va iniciar l’execució del projecte amb partides pressupostàries suficients
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per concloure les obres constructives i, paral·lelament, realitzar les actuacions prèvies i a posteriori
sobre el territori.
La construcció de l’embassament, inaugurat l’any 2.000, va significar la desestructuració i la
transformació radical d’una part d’aquest territori. Pobles, monuments, boscos i camps de cultiu van
desaparèixer sota les aigües, i va implicar un important impacte sobre l’ecosistema i el poblament
humà de la zona. La gran làmina d'aigua embassada de manera permanent i el seu entorn natural i
patrimonial, però, constitueixen oportunitats per al desenvolupament d’activitat econòmica i de productes
turístics que poden ajudar a contrarestar, en part, els efectes negatius d’aquesta construcció i a redirigir
l'economia de la zona.
L’any 2015, el Consorci Segre Rialb, amb l’objectiu d’ordenar i regular la implantació dels usos i
construccions admesos en el sòl no urbanitzable en l'àmbit de l'entorn de l'embassament de Rialb,
i establir les determinacions i les mesures necessàries de caràcter urbanístic per compatibilitzar
actuacions i activitats amb la protecció del medi rural i natural, va adjudicar, en data 18 de setembre, la
redacció del Pla Especial Urbanístic d’ordenació dels usos i serveis de l’embassament de Rialb,
(en endavant PEU).
Al passat maig de 2016, l’equip redactor del PEU va elaborar el document a un nivell d’Avanç per poder
procedir a la seva tramitació i aprovació, amb el corresponent anàlisi de les preexistències i la detecció
de les necessitats per orientar i fixar els criteris tècnics del document urbanístic i dels documents
complementaris que formen part del PEU, amb un contingut de proposta que, entre altres aspectes,
també recull les iniciatives sorgides de les diferents sessions de participació ciutadana.
Durant el procés de redacció, però, van anar sorgint diferents propostes que comportarien ajustos del
propi PEU i es detectà que les necessitats del territori anaven més enllà del PEU com a eina per a poder
materialitzar els objectius de manera eficient i sostenible. Per tant, la situació feia replantejar el tipus de
document a desenvolupar.
La materialització d’aquest projecte d’interès supramunicipal, que afecta a una pluralitat de municipis i a
dos comarques, l’Alt Urgell i la Noguera, requeria d’un instrument de planejament urbanístic que, des
d’un perspectiva general i estructural del territorial, amb vistes a la implantació de la nova infraestructura
proposada, establís les directrius i les determinacions necessàries per a la seva execució.
Amb aquesta finalitat, l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de
Territori i Sostenibilitat va encarregar al Consorci Segre Rialb l’execució de la redacció del Pla director
urbanístic de l’Embassament de Rialb.
Mitjançant resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat, de 16 de setembre de 2016, es va resoldre
l’inici del procediment de formulació del Pla director urbanístic de l’Embassament de Rialb

1.3

Marc legal urbanístic

La figura dels plans directors urbanístics està prevista en el Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
L’article 56.1 del vigent Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que correspon als plans directors
urbanístics establir:
a) Les directrius per coordinar l’ordenació urbanística d’un territori d’abast supramunicipal.
b) Determinacions sobre el desenvolupament urbanístic sostenible, la mobilitat de persones i
mercaderies i el transport públic.
c) Mesures de protecció del sòl no urbanitzable, i els criteris per a l’estructuració orgànica
d’aquest sòl.
d) La concreció i la delimitació de les reserves de sòl per a les grans infraestructures, com a
xarxes viàries, ferroviàries, hidràuliques, energètiques, portuàries, aeroportuàries, de
sanejament i abastament d’aigua, de telecomunicacions, d’equipaments i altres semblants.
e) La programació de polítiques supramunicipals de sòl i habitatge, concertades amb els
ajuntaments afectats en el si de la tramitació regulada per l’article 83. Aquesta programació ha
de garantir la solidaritat intermunicipal en l’execució de polítiques d’habitatge assequible i de
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protecció pública, la suficiència i la viabilitat d’aquestes polítiques per garantir el dret
constitucional a l’habitatge i el compliment dels principis que estableix l’article 3.
f)

La delimitació d’una o diverses àrees residencials estratègiques i les determinacions
necessàries per procedir a l’execució directa d’aquestes actuacions.

g) La delimitació i l’ordenació de sectors d’interès supramunicipal per a l’execució directa
d’actuacions d’especial rellevància social o econòmica o de característiques singulars.”
En els apartats 2 i 3 de l’article 56 s’estableixen les especificacions i les determinacions genèriques que
han d’incloure, així com la documentació que han de contenir.
L’article 56.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït per la Llei 3/2012, regula els plans directors
urbanístics de delimitació i ordenació de sectors d’interès supramunicipal, i entre d’altres
determinacions, poden classificar i qualificar el sòl, o amb la finalitat de delimitar sectors de sòl
urbanitzable delimitat o de sòl urbà no consolidat, poden modificar la classificació urbanística del sòl o
les condicions de desenvolupament previstes pel planejament urbanístic vigent; com així especifica
expressament la disposició addicional segona.2 de la Llei 2/1989 (introduïda per l’article 2 de la Llei
6/2014).
D’altra banda, cal destacar que l’article 157 bis.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduït també
per la Llei 3/2012, estableix que els sectors d’interès supramunicipal són actuacions d’especial
rellevància social o econòmica o de característiques singulars que promou l’Administració de la
Generalitat mitjançant l’elaboració de plans directors urbanístics l’aprovació definitiva dels quals permet
dur a terme directament la transformació urbanística del sòl.
Aquests sectors s’han de situar en els àmbits d’interès territorial definits pel planejament territorial, en
coherència amb les seves normes, i han de poder garantir una bona accessibilitat a la xarxa de
comunicacions. En el cas que l’actuació d’interès territorial no sigui prevista en el planejament territorial,
és requisit previ per a la formulació i l’aprovació del pla director urbanístic corresponent l’acord de la
Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme que reconegui l’interès territorial de l’actuació.

2. Abast del contracte
El present contracte comporta el compromís de l’adjudicatari de redacció i tramitació del Pla Director
Urbanístic de l’Embassament de Rialb, fins a la seva aprovació definitiva per l’organisme competent, així
com, la realització de totes les consultes i gestions necessàries (tècniques i administratives) que
s’escaiguin.

3. Àmbit territorial del Pla Director
L’àmbit concret d’actuació del PDU es determinarà en funció dels objectius del mateix. D’una banda,
però, el seu àmbit mínim d’aplicació s’ubicarà al llarg dels marges dret i esquerre de l’embassament
de Rialb des de la cua fins a la presa, i els trams d’embocadura de rius afluents en aquest (el Segre, el
Rialb i la Ribera Salada). D’altra banda, per al seu àmbit d’influència més immediat, inicialment es
preveu que l’àmbit sigui el dels següents municipis: Baronia de Rialb (la), Bassella, Oliana, Peramola,
Ponts i Tiurana.

4. Comissió de seguiment del Pla Director
Amb l’objectiu de garantir el seguiment, coordinació, control i supervisió dels treballs de redacció del
PDU, es constituirà una Comissió de seguiment del PDU, formada per representants de la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (DGOTU) i del Consorci Segre Rialb.
Durant el període de tramitació del PDU l’equip redactor es mantindrà en contacte amb la mateixa,
recaptant d’aquesta la conformitat de les solucions adoptades. Aquesta Comissió establirà el règim de
reunions de treball a desenvolupar amb l’equip redactor, així com el seu contingut i els agents que
intervindran.
A les sessions de treball podran assistir altres persones i organismes de manera puntual, relacionades
amb el contingut dels temes a tractar.
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La Comissió de seguiment podrà aportar propostes, que l’equip redactor haurà de recollir amb les
corresponents solucions. L’equip redactor presentarà a la Comissió de seguiment la documentació
integrant de cadascuna de les fases a mesura que les vagi completant, per tal d’obtenir el vist-i-plau.
L’equip redactor no podrà introduir modificacions sobre aquesta documentació presentada a posteriori
sense la conformitat de la Comissió de seguiment.

5. Equip redactor
La redacció dels documents de Planejament objecte del contracte s’efectuarà per un equip tècnic que
proposi el licitador, encapçalat, com a mínim, per un/a tècnic superior competent per l’objecte del
contracte qui tindrà la consideració de Director/a del Pla. El Director/a del Pla haurà de tenir la titulació
d’arquitecte o enginyer de camins, canals i ports o qualsevol altra titulació que permeti la correcta
execució del contracte. L’equip redactor del Pla Director el formaran el licitador i l’equip de treball que
aquest proposi. El licitador inclourà en la seva oferta una Declaració responsable (Annex I – Plec
prescripcions administratives) de que disposa de l’equip redactor multidisciplinari i la designació del
Director/a del Pla, d’acord amb els criteris establerts en aquest punt.
L’equip redactor ha d’estar compost per professionals amb diferents titulacions per portar a terme els
treballs de la redacció del PDU. Aquest haurà d’incorporar, en qualitat de membres integrants com a
mínim els professionals següents, amb aquestes titulacions:
-

Un Advocat que acrediti coneixements en urbanisme i dret ambiental.

-

Un Arquitecte que acrediti coneixements en urbanisme sostenible.

-

Un Enginyer de Camins, Canals i Ports, que acrediti coneixements en xarxes de serveis i
mobilitat.

-

Un Tècnic Mediambiental o Ambientòleg.

-

Un Economista que acrediti coneixements de viabilitat econòmica i financera del
planejament.

-

Un tècnic que acrediti coneixements en planificació estratègica i territorial. Aquest, si
s’escau, pot ser un dels professionals anteriors.

El personal que, en cada fase dels treballs per a la redacció del PDU haurà de formar part de l’equip
redactor, serà l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat
requerida. Quan es tracti de col·laboracions externes a l’autor, haurà de constar la seva acceptació
expressa respecte de les esmentades col·laboracions.
L’autoria dels treballs recau en l’equip redactor. L’equip redactor com autor dels documents del PDU es
responsabilitza plenament de les solucions plantejades (definicions, càlculs, amidaments i d’altres
continguts del document). La documentació integrant del PDU serà signada com a mínim, per dos
tècnics superiors integrants de l’equip redactor: el Director/a i el lletrat/advocat. La resta de membres de
l’equip redactor podrà signar, a més a més, aquella part dels treballs que hagin realitzat. En cas de
desenvolupar-se treballs sectorials d’un àmbit professional clarament delimitat, es podrà aportar la
signatura a l’esmentat document per part del membre de l’equip que correspongui. La redacció
d’aquests documents hauran de ser revisats i rebre el vist-i-plau del Director/a del Pla. En el supòsit que
l’adjudicatari sigui una persona jurídica, el seu representant legal també haurà de signar la
documentació del PDU, constant-hi també el segell de l’empresa.
El Director/a del Pla dirigirà l’equip facultatiu i alhora, actuarà com a representant d’aquest davant la
Comissió de seguiment a tots els efectes. El Director/a serà responsable del seu equip tècnic integrant i
de la coordinació amb la resta d’equips tècnics que redactin els estudis de base necessaris en qualitat
d’assessors.
El canvi de director/a del Pla, així com d’altres membres de l’Equip redactor, haurà d’ésser autoritzat
amb caràcter previ i per escrit a la Comissió de seguiment i requerirà la subrogació per part del nou
director/a de tots els compromisos assumits per director/a i equip anterior. El canvi no acordat de
qualsevol membre de l’equip serà causa de rescissió del contracte i generarà responsabilitat de
l’adjudicatari vers l’administració contractant en relació amb els possible perjudicis que pugui causar el
canvi, que hauran de ser indemnitzats per l’adjudicatari.
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El director/a del Pla elaborarà la proposta del Pla de Treball per a la redacció dels documents de
planejament, d’acord amb el termini d’execució dels treballs contemplat en aquest Ple.
En qualsevol cas, el preu del contracte inclou la transferència, en favor de l’administració contractant,
dels drets de propietat intel·lectual i d’explotació dels treballs aportats pel l’adjudicatari, pel que respecta
als treballs o actuacions que porti a terme el Consorci Segre Rialb, en els camps de difusió, informació,
divulgació o en matèria de formació, així com pel que fa a la seva modificació, revisió o alteració, per
motius d’interès públic i urbanístic.

6. Desenvolupament dels treballs
L’adjudicatari serà responsable d’elaborar tots els documents de la redacció del PDU amb el contingut
necessari per superar tots els tràmits legals exigits fins a la seva aprovació definitiva, amb el nivell de
precisió tècnica i jurídica necessària per a justificar i determinar les propostes urbanístiques.

6.1-

Pla de Treball

L’adjudicatari del contracte, en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils a comptar des de l’endemà
de la formalització del contracte, haurà de presentar un Pla de treball que haurà d’ésser aprovat per la
Comissió de seguiment i que s’haurà d’ajustar al termini màxim establert en aquest Plec.

6.2-

Fases i terminis dels treballs

Les fases i els terminis màxims de treball per a la redacció del Pla Director Urbanístic de l’Embassament
de Rialb són els següents:
a) Inici dels treballs
Es considera, a tots els efectes, que la data d’inici dels treballs és la que figura en el contracte. Dins dels
cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’Adjudicatari haurà de recollir la documentació
ressenyada al punt 8.2 d’aquest Plec, aixecant-se acta d’aquest fet.
b) FASE I: Document d’Avanç de planejament
En el termini màxim de tres mesos a comptar des de la formalització del contracte, l’adjudicatari lliurarà
a la Comissió de seguiment el document de l’Avanç de planejament.
Contingut: El contingut mínim del Document d’Avanç de planejament inclou el document d’objectius i
propòsits i el document inicial estratègic està descrit a la prescripció 7.1 d’aquest Plec.
Dedicació: El Director/a del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió quinzenal amb la
Comissió de seguiment del Pla.
Reproducció: Es lliuraran a la Comissió de seguiment del Pla tres exemplars del document en format
paper i en format digital reproduïble, i un document en format digital en PowerPoint que permetin fer la
presentació dels treballs.
Aquest Document serà objecte de consulta als ens locals afectats i conjuntament amb el Document
inicial estratègic a la Direcció general de polítiques ambientals que haurà d’emetre l’Informe ambiental
estratègic en el termini de 2 mesos per tal de prosseguir amb la tramitació del document.
c) FASE II: Document per a la l’Aprovació Inicial del PDU
En el termini màxim de tres mesos a comptar des de l’emissió de l’Informe ambiental estratègic,
l’adjudicatari lliurarà a la Comissió de seguiment del Pla el document que integra el PDU. Aquest
document incorporarà les determinacions derivades del període de consulta i del Document d’abast
d’acord amb el procediment d’avaluació ambiental estratègica.
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació inicial està descrit a la prescripció 7.2
d’aquest Plec.
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Dedicació: El Director/a del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió quinzenal amb la
Comissió de seguiment del Pla.
Reproducció: Es lliuraran a la Comissió de seguiment del Pla tres exemplars del document en format
paper i en format digital reproduïble, i un document en format digital en PowerPoint que permetin fer la
presentació pública dels treballs.
Aquest Document serà objecte d’aprovació inicial per part de la Comissió d’Urbanisme corresponent i
serà publicat al DOGC per tal de realitzar l’exposició institucional i pública per el període de 45 dies
hàbils. Posteriorment al període d’exposició pública el documents es sotmetrà a audiència als
ajuntaments afectats per el període d’un mes.

d) FASE III: Informe de participació institucional i pública i audiència als ajuntaments
Els escrits d’al·legacions i els informes dels organismes afectats, presentats durant el termini
d’informació pública de l’aprovació inicial del PDU, seran estudiats per l’Equip redactor que, en un
termini màxim d’un mes des de que finalitzi el període d’audiència amb els ajuntaments.
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació provisional està descrit a la prescripció 7.3
d’aquest Plec.
Dedicació: El Director/a del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió quinzenal amb la
Comissió de seguiment del Pla.
Reproducció: Es lliuraran a la Comissió de seguiment del Pla tres exemplars d’un resum del document
en format paper i en format digital reproduïble.
Aquest Document serà objecte d’aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme
corresponent.
e) FASE IV: Document per a l’aprovació provisional del PDU
L’Equip redactor haurà de fer els treballs de redacció del document per a l’aprovació provisional del PDU
o bé, si la Comissió de seguiment del Pla ho creu necessari, per a una segona aprovació inicial. La nova
documentació haurà de ser lliurada per l’adjudicatari en un termini màxim de tres mesos a partir de la
finalització del període d’audiència als ajuntament afectats.
Els treballs també inclouran la redacció de les modificacions i/o adaptacions del Pla Director d’acord
amb l’informe de participació ja redactat. En el cas de que, per haver d’introduir modificacions
substancials, s’hagués d’anar a una nova aprovació inicial el document adaptat s’entregarà en el mateix
termini per tal de continuar la tramitació del PDU tornant de nou a la FASE II.
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació provisional està descrit a la prescripció 7.4
d’aquest Plec.
Dedicació: El Director/a del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió quinzenal, una amb la
Comissió de seguiment i una amb la Comissió de Direcció del Pla.
Reproducció: Es lliuraran a la Comissió de seguiment del Pla tres exemplars del document en format
paper i en format digital reproduïble, tres exemplars d’un resum del document en format paper i en
format digital reproduïble i un document en format digital en PowerPoint que permetin fer la presentació
pública dels treballs.
Aquest Document serà objecte d’aprovació provisional per part de la Comissió territorial d’Urbanisme
corresponent.

f)

FASE V: Treballs i documentació per a l’aprovació definitiva del PDU

En el cas de que l’acord de l’òrgan competent per a l’aprovació definitiva del PDU considerés que cal
introduir modificacions o rectificacions a la documentació que integra el PDU, ja sigui prèvies a
l’aprovació definitiva, o prèvies a la publicació, si la Comissió de Direcció ho així ho considera, l’Equip
redactor, haurà de fer els treballs de redacció del document del PDU per a l’aprovació definitiva i la
posterior publicació. En aquests supòsit, l’adjudicatari, en el termini màxim d’ un mes a partir de
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l’aprovació provisional per la Comissió d’Urbanisme corresponent haurà d’entregar el Document per a
l’aprovació definitiva del PDU.
Contingut: El contingut mínim del Document per a l’aprovació definitiva està descrit a la prescripció 7.5
d’aquest Plec.
Dedicació: El Director/a del Pla es compromet a mantenir un mínim d’1 reunió quinzenal amb la
Comissió de seguiment del Pla.
Reproducció: Es lliuraran a la Comissió de seguiment del Pla tres exemplars del document en format
paper i en format digital reproduïble, tres exemplars d’un resum del document en format paper i en
format digital reproduïble, i un document en format digital en PowerPoint que permetin fer la presentació
pública dels treballs.
Aquest Document serà objecte d’aprovació definitiva per part del Conseller de Territori i Sostenibilitat
previ informe de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya.

6.3- Aclariments i informacions complementaries
En el decurs de la redacció dels treballs, l’equip redactor podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i
informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a la Comissió de
seguiment del Pla.
La Comissió de seguiment del Pla procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades
comunicacions; ara bé, la manca o retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa
de defectes, mancances o retards en la redacció dels documents de planejament, donat que és
obligació del l’Equip redactor desenvolupar-los sense més aportacions de la Comissió de seguiment del
Pla, que les que figuren en aquest Ple de prescripcions tècniques.
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió d’estudis o
descripcions que, a judici de la Comissió de seguiment del Pla, han d’integrar el Pla Director.

6.4- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control
Periòdicament, i mentre duri la redacció del document de planejament, el Director/a de l’Equip redactor
està obligat/da a informar detalladament i per escrit a la Comissió de seguiment del Pla de l’estat de
desenvolupament dels treballs en curs.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissió de seguiment del Pla podrà requerir, quan
ho consideri necessari, a l’Equip redactor per examinar els treballs, rebre les explicacions que es
sol·licitin sobre la marxa de les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissió de seguiment del Pla, així com, els
lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran redactades per l’Equip
redactor i lliurades a la Comissió de seguiment, dins dels cinc dies naturals següents a la data de la
reunió realitzada.

6.5- Detecció de disconformitats
Si en una inspecció de l’execució dels treballs per part de la Comissió de seguiment del Pla, o en la
documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats:
-

La formulació i redacció dels documents de planejament no es desenvolupa amb el personal i
els mitjans ofertats o acordats per les diferents parts.

-

L’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla de treball vigent i aprovat per
la Comissió de seguiment del Pla.

-

Es detecta i comprova l’incompliment en els documents d’aquest Ple de prescripcions tècniques.

L’administració contractant, en els esmentats casos, s’atribueix la facultat d’efectuar, per ella mateixa o
mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts del projecte afectades per dites disconformitats,
descomptant els imports corresponents a la quantitat a abonar a l’Equip redactor dels documents de
planejament sencer.
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La realització de qualsevol de les tasques esmentades no eximirà a la persona adjudicatària del
compliment dels terminis pactats i de les penalitats en què pugui incórrer.

7. Contingut i determinacions dels documents
L’adjudicatari resta obligat a elaborar el PDU amb el contingut i documentació que determinen els article
56 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost de 2010, amb les especificacions aplicables del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, així com les
determinacions aplicables contingudes al Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova
el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana o normativa que les substitueixin.
Seran a càrrec de l’adjudicatari les adaptacions necessàries derivades de modificacions normatives que
requereixi l’actualització dels documents ja elaborats, segons la seva incidència, en cada fase
d’execució del contracte.
L’assistència tècnica inclourà, d’inici, la realització dels treballs que es detallen a continuació, i la
realització d’altres estudis necessaris, si s’escau:

7.1- FASE I: Document d’avanç de planejament


Document d’objectius i propòsits generals



Document inicial estratègic



Documentació gràfica

7.2- FASE II: Document per a l’aprovació inicial del PDU
1. Memòries
a. Memòria de la informació:
- Encaix territorial
- Objectius i criteris generals
- El medi natural
- El planejament urbanístic
- Els sistemes generals
- Sistemes per a la mobilitat
- Sistemes d’espais lliures
- Sistema d’equipaments i dotacions
- Població i habitatges
- Estructura de la propietat i condició edificatòria
- Usos globals del sòl
- Patrimoni
b. Memòria de l’ordenació:
- Objectius i directrius
- Descripció de la proposta d’ordenació
- Estratègies de gestió. Administració actuant
- Programació de les actuacions
- Bases tècniques i econòmiques
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2. Normativa urbanística:
- Disposicions de caràcter general
- Règim urbanístic del sòl
- Sistemes urbanístics
- Sòl urbà
- Sòl urbanitzable
- Sòl no urbanitzable
- Normativa general de caràcter ambiental
3. Plànols d’informació
4. Plànols d’ordenació
5. Estudi d’avaluació ambiental estratègic
6. Estudi d’avaluació de la mobilitat generada i trànsit
7. Avaluació econòmica i financera i Informe de sostenibilitat econòmica
8. Estudi de riscos geològics
9. Estudi d’inundabilitat, si s’escau
10. Estudi de riscos d’incendis forestals
11. Estudi de béns patrimonials
12. Pla d’autoprotecció
13. Pla d’usos d’ordenació de la làmina d’aigua
14. Dades registrals
15. Estudi d’integració paisatgística
16. Estudi d’impacte econòmic en el territori
17. Altres estudis necessaris

7.3- FASE III: Informe de participació institucional i pública
L’Informe de participació institucional i pública haurà d’incorporar un resum complet de totes les
aportacions, informes i al·legacions, que el document ha rebut durant el període d’exposició pública amb
la consegüent valoració tècnica i jurídica, detallant els canvis que introduïts al document de planejament
si s’escau.

7.4- FASE IV: Document per a l’aprovació provisional del PDU
El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació inicial del Pla director amb la incorporació
també de l’Informe de participació institucional i pública.

7.5- FASE V: Document per a l’aprovació definitiva del PDU
El contingut és el mateix que es requereix per a l’aprovació provisional del PDU amb les correccions i/o
modificacions que corresponguin.
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8. Documentació i estudis a facilitar pel Consorci Segre Rialb
8.1. El Consorci Segre Rialb facilitarà a tots els candidats la informació pròpia disponible referent a:


Documentació relativa a la licitació de la redacció del Pla Especial Urbanístic d’ordenació
dels usos i serveis de l’embassament de Rialb del treball fet fins al nivell de l’Avanç no
tramitat. Aquests documents estaran a disposició de tots els candidats des del moment de la
publicació de l’anunci de licitació al Perfil del Contractant.

8.2. El Consorci Segre Rialb facilitarà a l’equip redactor (adjudicatari) tota la informació pròpia
disponible per portar a terme els treballs objecte de contracte:


Relació d’informació relativa de les obres pendents de reposició i compensació per la
construcció de l’embassament de Rialb.



Treball de planimetria de l’embassament de Rialb a cota 430 i a cota 400



Cartografia de l’embassament de Rialb (làmina d’aigua) E: 1/2000 i E: 1/5000



Altra documentació tècnica de que se’n disposi i pugui ser d’interès.

9. Presentació dels treballs
Els treballs contindran la documentació tècnica necessària que estarà elaborada amb el grau de precisió
i qualitat adient perquè es pugui tramitar fins ala seva aprovació definitiva.
La documentació gràfica del PDU s’elaborarà i es lliurarà d’acord l’Estàndard de lliurament en suport
digital dels instruments de planejament urbanístic del departament de Territori i Sostenibilitat.
L’estructura de la informació digital del Pla director seguirà les directrius fixades per la DGOTU per a la
Sistematització del planejament urbanístic.

10.

Condicions de cessió de la documentació

L’adjudicatari no podrà utilitzar la informació facilitada per l’administració o obtinguda en la realització
dels treballs per altres finalitats diferents de les expressament autoritzades. L’empresa adjudicatària no
podrà cedir, reproduir o registrar, ni totalment ni parcial, la informació objecte d’aquest contracte, sense
autorització expressa de l’Administració contractant. Els documents complets de plans urbanístics
vigents es poden consultar al Registre de planejament del Departament de Territori i Sostenibilitat.
El contractista esta facultat per a l’obtenció, accés o consulta de tots aquells documents o base de
dades o informació necessària, útil o complementaria, per a la realització del contracte.

11.

Acceptació dels treballs

La supervisió i aprovació de cadascuna de les fases detallades en el Pla de treball, per part de la
Comissió de seguiment del Pla director, és condició obligada per tal que el/la Director/a del Pla pugui
desenvolupar d’altres unitats de treball que depenguin de les primeres.
En qualsevol lliurament parcial, la Comissió de seguiment revisarà la documentació corresponent,
indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’equip redactor.
En particular, en el termini establert el/la Director/a del Pla remetrà un exemplar de l’esborrany complet
dels documents del PDU a la comissió de seguiment, per a la seva revisió; i en funció del seu resultat, la
mateixa comissió indicaran al/a la Director/a del Pla la realització de les correccions i/o modificacions
que s’hagin de considerar.
Si la citada revisió de l’esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi dins
el Pla de Treball per a la redacció dels documents del PDU, el seu lliurament definitiu no sofrirà cap
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variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisió, la
data de lliurament s’ajornaria el període de temps transcorregut des del lliurament de l’esborrany.
La persona adjudicatària, un cop acceptat l’encàrrec, s’obliga a realitzar-lo sota les directrius
contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s’indiquen, i no
s’acceptarà per part de l’administració contractant cap fase del Programa de treball que no estigui
elaborada d’acord amb els extrems esmentats

12.

Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà el Subdirector General d’Acció Territorial i de l’Hàbitat Urbà
de la Generalitat de Catalunya, que assumirà les funcions que es recullen a l’article 52 del TRLCSP
consistents en supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions necessàries per assegurar la
correcta prestació pactada.
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