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Informe sobre les facultats de l’Administració i els seus ens 
dependents per supervisar projectes, suplint la necessitat de 
visat col·legial. En concret per una societat mercantil de capital 
íntegrament provincial

Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

Secretari general de la Diputació de Sevilla

Pel que fa a la petició rebuda en aquest Servei Jurídic 
Provincial el 31/07/2012, s’emet un informe jurídic en 
relació amb l’assumpte de referència.

Antecedents

Primer.– ............... és una societat anònima uniperso-
nal pertanyent íntegrament a l’Excma. Diputació pro-
vincial, que de conformitat amb l’article 2 dels seus 
estatuts es constitueix com a mitjà propi i ens instru-
mental d’aquesta Diputació, i com a servei tècnic dels 
municipis i altres entitats locals de la província. Entre 
els seus fins es troben l’estudi i elaboració de qualse-
vol projecte d’execució d’edificació, així com la direcció 
d’obres, la coordinació de seguretat i salut, i els estudis 
pertinents.

Segon.– L’Ajuntament de ............... va sol·licitar, el 
desembre de 2008, assistència tècnica a la Diputació 
per a l’elaboració del projecte d’edificació d’una escola 
infantil al carrer ............... del municipi esmentat, sent 
aquesta prestada a través de l’entitat instrumental pro-
vincial ................

El personal tècnic d’aquesta entitat instrumental va 
redactar el projecte sol·licitat, que constava de dues 
fases, i després d’això va ser supervisat en data 13 de 
març de 2009 i tramès a l’Ajuntament, que va aprovar 
el projecte mitjançant un acord plenari de data 13 de 
desembre de 2009.

Tercer.– Per part del gerent de ............... se sol·licita 
a aquest Servei Jurídic Provincial l’informe requerit per 
la Conselleria d’Educació en relació amb les facultats 
de la Societat per a la supervisió de projectes, i la seva 
equiparació al visat col·legial que imposa el Reial decret 
1000/2010, ja que aquesta qüestió s’ha suscitat en les 
diligències prèvies 1258/2012 que se segueixen al Jut-
jat d’Instrucció núm. 19 de Sevilla.

Fonaments jurídics

Primer.– Obres promogudes per un ajunta-
ment al seu propi terme municipal

D’acord amb l’article 166.4 de la Llei 7/2002, de 17 de-
sembre, d’ordenació urbanística d’Andalusia (LOUA), 
“... cuando los actos de construcción o edificación, ins-
talación y uso del suelo sean promovidos por los ayun-
tamientos en su propio término municipal, el acuerdo 
municipal que los autorice o apruebe estará sujeto a 
los mismos requisitos y producirá los mismos efectos 
que la licencia urbanística, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la legislación de régimen local”. Per tant, l’Ajunta-
ment no s’atorga una llicència urbanística a ell mateix, 
sinó que l’aprovació del projecte substitueix aquesta 
llicència. No obstant això, el projecte ha de complir els 
requisits tècnics, urbanístics i de la normativa sectorial 
corresponents.

Amb caràcter general, per a l’obtenció d’una lli-
cència d’obres d’edificació cal destacar la necessitat 
d’un projecte tècnic subscrit per un facultatiu compe-
tent amb el grau de detall que estableixi la legislació 
sectorial, i visat pel Col·legi professional (article 13 del 
Reglament de disciplina urbanística de la Comunitat 
Autònoma d’Andalusia).

La modificació de la Llei 2/1974, de col·legis pro-
fessionals, duta a terme per la Llei 25/2009, estableix 
en el nou article 13 que l’objecte del visat és compro-
var, almenys, la identitat i l’habilitació professional de 
l’autor, amb la utilització del registre de col·legiats, així 
com la correcció i integritat formal de la documenta-
ció. Es concreta un nou règim de visat caracteritzat per 
un menor intervencionisme dels col·legis professionals. 
En principi, el visat col·legial queda reduït únicament 
als casos en què respongui a una sol·licitud expressa 
dels clients, i als supòsits en què la seva obligatorie-
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tat sigui establerta pel Govern mitjançant un reial de-
cret, extrem que queda concretat en el Reial decret 
1000/2010, de 5 d’agost, sobre visat col·legial obliga-
tori, l’article 2 del qual enumera els treballs professio-
nals sobre els quals és obligatòria l’obtenció del visat, 
d’entre aquests: projectes d’execució d’edificació, i 
certificats de final d’obra d’edificació.

No obstant això, l’article 4 del Reial decret estableix 
les excepcions als casos de visat obligatori:

“1. Quan, en aplicació de la normativa sobre con-
tractació pública, algun dels treballs que preveu l’arti-
cle 2 sigui objecte d’informe de l’oficina de supervisió 
de projectes, o òrgan equivalent, de l’Administració 
pública competent, no és necessària l’obtenció prèvia 
del visat col·legial. N’hi ha prou amb aquest informe a 
efectes del compliment de l’obligació d’obtenció del 
visat col·legial.

“2. Així mateix, les administracions públiques con-
tractants poden eximir de l’obligació de visat els treballs 
que siguin objecte d’un contracte del sector públic que 
no estiguin inclosos en el supòsit de l’apartat anterior, 
quan a través dels seus processos de contractació, de 
conformitat amb les normes que els regulen, realitzin 
la comprovació de la identitat i habilitació professional 
de l’autor del treball i de la correcció i integritat formal 
de la documentació del treball professional d’acord 
amb la normativa aplicable.” 

Igualment, el Decret 60/2010, de 16 de març, pel 
qual s’aprova el Reglament de disciplina urbanística de 
la Comunitat Autònoma d’Andalusia (RDU), estableix 
en l’article 14.2 que:

“2. Para las obras promovidas por las Administra-
ciones Públicas o sus entidades adscritas así como por 
los organismos de ellas dependientes, siempre que 
los proyectos se redacten en el marco de una relación 
funcionarial o laboral o contractual entre la Adminis-
tración y el profesional competente, el visado podrá 
sustituirse por la intervención de la oficina de supervi-
sión de proyectos u órgano equivalente, o bien por la 
comprobación realizada en el proceso de contratación 
pública, en su caso.”

L’equiparació entre visat i supervisió resulta de la 
naturalesa mateixa del control efectuat. Així, el visat 
del projecte tècnic constitueix un mecanisme de con-
trol que efectuen els col·legis professionals, que té per 
objecte comprovar, almenys, la identitat i l’habilitació 
professional de l’autor del treball, i la correcció i in-
tegritat formal de la documentació del treball profes-
sional d’acord amb la normativa aplicable al treball 

de què es tracti (article 13.2 Llei 2/1974). En termes 
semblants es configura la supervisió de projectes per 
l’Administració, en establir-se que té com a finalitat 
verificar que s’han tingut en compte les disposicions 
generals de caràcter legal o reglamentari, així com la 
normativa tècnica que sigui aplicable per a cada tipus 
de projecte (article 125 del text refós de la Llei de con-
tractes del sector públic). El visat és al cap i a la fi una 
càrrega imposada per l’Estat, no pels col·legis oficials, 
que són mers instruments de l’Administració, i és lògic 
que l’Administració s’eximeixi d’aquesta càrrega i pu-
gui substituir-la pel seu propi control. Per tant, en els 
projectes promoguts per l’Administració no són exigi-
bles ambdós controls, ja que serien redundants.

Així mateix, i ja que en aquest supòsit interessa 
dilucidar si la Societat està facultada per supervisar 
projectes i suplir d’aquesta manera el visat col·legial, 
hem d’analitzar si una societat mercantil de titularitat 
pública considerada mitjà propi de l’Administració i 
servei tècnic dels municipis de la província, la gestió 
de la qual és una forma de gestió directa, s’inclou en 
el concepte d’entitat adscrita a una administració que 
indica l’article 14.2 RDU d’Andalusia, quan reconeix 
que les entitats adscrites a les administracions gaudei-
xen igualment de la facultat de substituir el visat per la 
supervisió, sempre que els projectes es redactin en el 
marc d’una relació funcionarial o laboral o contractual. 
En aquest sentit, i pel fet que la norma no concreta si 
l’entitat adscrita ha de tenir personalitat jurídica públi-
ca o privada, hem d’interpretar que es preveuen amb-
dós supòsits, i en conseqüència tindria la consideració 
d’entitat adscrita, admetent-se així la possibilitat que 
pugui supervisar projectes.

Així mateix, reforça la conclusió anterior el fet que 
en la mateixa Llei 2/1974, de 13 de febrer, sobre col-
legis professionals, en la disposició addicional cinque-
na (afegida per la Llei 25/2009, de 22 de desembre), 
relativa a la facultat de control documental de les ad-
ministracions públiques, s’obre la possibilitat que les 
administracions puguin contractar aquest control amb 
altres entitats diferents dels col·legis professionals en 
els termes següents:

“El que preveu aquesta Llei no afecta la capacitat 
que tenen les administracions públiques, en l’exercici 
de la seva autonomia organitzativa i en l’àmbit de les 
seves competències, per decidir cas per cas per a un 
millor compliment de les seves funcions, establir amb 
els col·legis professionals o altres entitats els convenis 
o contractar els serveis de comprovació documental, 
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tècnica o sobre el compliment de la normativa aplica-
ble que considerin necessaris relatius als treballs pro-
fessionals.”

D’això anterior es dedueix que en el citat projecte 
d’edificació d’una escola infantil, promogut per l’Ajun-
tament de ............... en el seu propi municipi, el vi-
sat col·legial es pot substituir per la supervisió tècnica 
corresponent, la qual pot ser realitzada pels òrgans de 
l’Administració, o com en aquest cas per una entitat 
adscrita com resulta ser ................

Segon.– Normativa en vigor en la data de 
l’aprovació del projecte

Cal advertir que el projecte tècnic va ser aprovat (13 
de desembre de 2009) amb anterioritat a l’aprovació 
i entrada en vigor de la norma presa com a referència 
a la consulta: el Reial decret 1000/2010, de 5 d’agost, 
sobre visat col·legial obligatori. Per tant, un cop ana-
litzada la qüestió des de la perspectiva de la norma 
esmentada expressament, cal analitzar-la d’acord amb 
la legislació vigent en el moment de l’aprovació del 
projecte, encara que als efectes que aquí interessen es 
pot avançar que les conclusions seran similars.

Amb anterioritat a l’aprovació i entrada en vigor del 
RDU d’Andalusia, era aplicable el Reglament de dis-
ciplina urbanística aprovat mitjançant el Reial decret 
2187/1978, de 23 juny, l’article 47.2 del qual, pronun-
ciant-se en termes similars als esmentats en el Regla-
ment autonòmic, indicava que: “En caso de obras del 
Estado, organismos autónomos y entidades locales, 
basta la intervención de la Oficina de supervisión de 
proyectos o la aprobación técnica de la entidad corres-
pondiente”.

La referència genèrica respecte a l’aprovació tècni-
ca del projecte requereix una interpretació de quins òr-
gans concrets han de realitzar aquest control. Aquesta 
qüestió va ser analitzada en relació amb les entitats 
locals en l’àmbit de la contractació pública, i conside-
rem que les conclusions són d’aplicació analògica al 
cas present. Així, la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, en l’Informe 20/2001, de 3 de juliol, 
manifestava de manera expressa i clara que:

“Si la entidad local no cree necesario u oportuno la 
creación de su propia oficina o unidad de supervisión 
de proyectos tiene dos alternativas distintas:

“1– En primer lugar encomendar, por vía de conve-
nio, la función de supervisión de proyectos a oficinas o 

unidades de otras Administraciones Públicas, solución 
que tiene su base y fundamento en el artículo 3.1. c) 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
(RCL 2000, 1380, 2126) y en el artículo 75 del Regla-
mento General de Contratación del Estado (RCL 1975, 
2597) y que, además, se consagra de manera expresa 
en la disposición adicional novena del proyecto de Re-
glamento General de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, que, si bien no puede ser toma-
da en consideración como norma jurídica vigente, sí lo 
puede ser como reflejo de los criterios resultantes de 
los citados artículos 3.1 c) de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas y 75 del Reglamento Gene-
ral de Contratación del Estado.

“2– En segundo lugar, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 196.2 b) de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas, la entidad local puede celebrar 
un contrato cuyo objeto sea precisamente el ejercicio 
de funciones propias de las oficinas de supervisión de 
proyectos.”

D’això anterior es pot afirmar que el visat i la su-
pervisió són controls equiparables, i l’Administració, o 
si s’escau una entitat adscrita a la mateixa, pot con-
tractar amb una entitat diferent del Col·legi oficial un 
control que substitueixi el visat, i igualment pot exercir 
la supervisió de projectes mitjançant el seu propi òrgan 
de supervisió.

En el cas analitzat, segons se’ns informa, per part 
de la Societat provincial ha estat realitzada la supervisió 
a través del cap del mateix departament que ha elabo-
rat el projecte; per tant, suposa un control suficient, 
mentre tingui encomanada aquesta funció i posseeixi 
la qualificació adequada.

Conclusions

Per tot això, hem de concloure que la Societat, en la 
seva qualitat d’entitat instrumental de la Diputació 
provincial, pot supervisar projectes tècnics, suplint 
d’aquesta manera el requisit del visat col·legial en els 
projectes promoguts per ajuntaments de la província, 
quan els presti assistència tècnica per mandat de la Di-
putació. 

Sevilla, setembre de 2012




