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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 

 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. MILLORA DE 

LES CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS DEL FERM I REESTUDI DE LA SECCIÓ 

TRANSVERSAL. CARRETERA C-55, DEL PK 5+075 AL 9+360. TRAM: OLESA DE 

MONTSERRAT - COLLBATÓ. CLAU: MB-15054 

 

 

A.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 85.820,00 euros (IVA no inclòs) 

 

B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 85.820,00 euros (IVA no inclòs) 

 

C.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:  6 MESOS 

 

D.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 

 

E.- GARANTIA PROVISIONAL:   3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs) 

 

F.- GARANTIA DEFINITIVA:   5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs) 

 

G.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: 

 

Lloc  Infraestructures.cat 

Data: 29/02/2016 Hora: 13.00 hores 

 

H.- OBERTURA DE PROPOSTES: 

 

Lloc: Infraestructures.cat 

Data: 15/03/2016 Hora: 10.30 hores  

 

I.- TRAMITACIÓ: ordinària  

PROCEDIMENT: licitació de contracte no subjecta a regulació harmonitzada, segons 
s’estableix en els articles 13 i 16 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), per 
procediment obert d’acord amb allò disposat per la instrucció 1.a) del Capítol II de les 
Instruccions Internes reguladores dels procediments de contractació no subjectes a regulació 
harmonitzada, atès que tot empresari interessat podrà presentar una oferta restant exclosa 
tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 
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PLEC DE BASES  

 

DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

DE SERVEIS PER A L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. MILLORA DE LES 

CARACTERÍSTIQUES SUPERFICIALS DEL FERM I REESTUDI DE LA SECCIÓ 

TRANSVERSAL. CARRETERA C-55, DEL PK 5+075 AL 9+360. TRAM: OLESA DE 

MONTSERRAT - COLLBATÓ. CLAU: MB-15054 

 

 

1.- OBJECTE 

 

L'objecte d'aquest Plec de Bases és la regulació dels termes i condicions per a l'adjudicació, per 

procediment obert, per part d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (en 

endavant, Infraestructures.cat), actuant en nom propi i per compte de la Generalitat de Catalunya, 

del Contracte de serveis per a l'Assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de 

millora local. Seguretat viària. Millora de les característiques superficials del ferm i reestudi de la 

secció transversal. Carretera C-55, del PK 5+075 al 9+360. Tram: Olesa de Montserrat - Collbató. 

Clau: MB-15054. 

 

El codi CPA és 71.12.11 i el codi CPV és 71311000-1. 

 
El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec del crèdit pressupostari 
consignat al vigent PEF d’Infraestructures.cat. 
 

 
2.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 
Des del dia de la publicació de l'anunci de la licitació, les empreses interessades podran examinar 
a les oficines d’Infraestructures.cat, carrer dels Vergós 36-42, 08017 Barcelona, i entre les 9 i 13 
hores dels dies laborables, la documentació per la qual es regularà aquesta licitació.  
 
L'esmentada documentació inclourà els següents documents: 

- Aquest Plec de Bases. 

- Plec de Prescripcions Tècniques per a l’Assistència Tècnica a la redacció de projectes 
constructius de carreteres  

- Plec de prescripcions per a la redacció d’Estudis de Seguretat i salut i la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte d’Obra Civil  

- Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica al control de qualitat d’estudis i projectes de 
carreteres 

- Manual d’estructuració Informàtica i PDF dels Projectes d’Obra Civil 

- Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes 

- Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’Obra Civil 

- Contracte tipus d’assistència tècnica per a la redacció de projectes constructius 

- Separata amb consideracions de caràcter tècnic. 

- Ordre d’estudi. 
 
Al perfil d’Infraestructures.cat, (www.infraestructures.cat) es podrà consultar la documentació 
d’aquesta licitació.  
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Així mateix, són d’aplicació al present procediment les Instruccions internes reguladores dels 
procediments de contractació no subjecta a regulació harmonitzada (en endavant les Instruccions 
Internes) en allò que sigui d’aplicació i amb les precisions d’aquest plec. 
 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
El termini màxim per a la redacció del projecte és de 6 mesos. 
 
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al d’execució 
del Contracte. 
 
 
4.- OFERTES: REQUISITS I CONDICIONS 
 
L’abast de les ofertes, la forma i condicions (sobre limitació de propostes, participació en les 
especificacions tècniques, acceptació de les condicions de la licitació, confidencialitat i vincles 
privilegiats) de llur presentació, les dades del licitador a facilitar i la regulació de la validesa de 
l’oferta es troben regulades a les Instruccions 3.1 a 3.4 del capítol VI de les Instruccions Internes. 
 
De conformitat amb les previsions de les esmentades Instruccions es fa constar: 
 

1. Que si s’admet la tramesa de les ofertes per correu. 
2. Que no s’admeten variants.  
3. Que la validesa mínima de les ofertes haurà de ser de 4 mesos a partir de la data de 

l’obertura de les ofertes. 
 
Juntament amb els sobres, el licitador presentarà un rebut complimentat, d’acord amb el model 
que figura com annex 11 d’aquest plec de bases. Cas que les ofertes es trametin per correu, no 
caldrà presentar el rebut. 
 
 
5.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres tancats i signats pel licitador, cas d’ésser persona física, o 
per la persona que el representi, cas de persona jurídica; a cada sobre es farà constar el seu 
contingut i el nom del licitador. 
 
 
5.1.- Sobre núm. 1  (Documentació General) 
 
Totes les declaracions i compromisos aportats hauran d’estar degudament signats pel licitador o el 
seu representant. 
 
Aquest sobre contindrà els documents detallats en la instrucció 3.5.a) del Capítol VI de les 
Instruccions Internes, amb les següents precisions:  
 
- La solvència econòmica i financera dels licitadors s’acreditarà per tots els mitjans que es 

relacionen a les Instruccions internes per a aquesta tipologia de licitació.  
 

- La solvència tècnica o professional dels licitadors s’acreditarà pel següent mitjà d’entre els que 
es relacionen en les Instruccions Internes: 

 
Tota la documentació indicada en aquest apartat, junt amb l’annex núm. 7A, es presentarà 
dintre del sobre núm. 1 però en dossier independent de la resta de documents. 

 

Declaració del representant de l’empresa licitadora, segons l’annex núm. 7A, en la qual es 
compromet a tenir com a Autor del projecte (que signarà com Autor del Projecte) el titulat 
proposat amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a la redacció del 
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projecte i amb una titulació requerida de tècnic superior i una experiència mínima en 
treballs similars de 10 anys, indicant NIF, titulació, experiència, i l’empresa a la que 
pertany. La designació haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic designat. 

Serà requisit necessari l’acreditació per part de tercers conforme el tècnic designat, en el 
curs dels últims 7 anys, ha finalitzat la redacció com autor de com a mínim un projecte 
constructiu de seguretat viària d’un abast similar al del contracte objecte de la present 
licitació. 

 
- La declaració responsable sobre la subjecció o no a la Llei 2/2007 de 15 de març de societats 

professionals haurà de seguir el model de l’annex núm. 1.A. d’aquest plec de bases. 
 
- La declaració responsable sobre prohibicions de contractar i obligacions tributàries i de 

Seguretat Social haurà de seguir el model de l’annex núm. 1.B. d’aquest plec de bases. 
 
- La declaració responsable sobre la vigència de la documentació que ja es trobi a disposició 

d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat, REGSA, 
IFERCAT o REGSEGA en el marc d’una anterior licitació, i la declaració del consentiment per 
a la cessió de dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador 
amb les mateixes, es presentarà, quan s’escaigui, segons el model de l’annex núm. 2 d’aquest 
plec de bases.  

 
- La garantia provisional podrà prestar-se sota les formes previstes a la Instrucció 4 del capítol 

V de les Instruccions internes i s’haurà de formalitzar segons els models que figuren en 
l’Annex núm. 3A i 3B d’aquest plec de bases.  

En cas que s’opti per l’aval, serà document suficient per acreditar la seva constitució la 
presentació d'un certificat expedit per un Col·legi professional o una Associació d’empreses 
amb el qual Infraestructures.cat hagi subscrit un conveni per a regular la prestació d'una 
garantia provisional general, sempre i quan aquest reuneixi tots els requeriments formals 
establerts en l’esmentat Conveni. 

La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte i de l’aportació de la documentació que es demana a l’adjudicatari per a la 
formalització del contracte. Serà retinguda a l’adjudicatari fins que es procedeixi a la 
constitució de la garantia definitiva i a la signatura del contracte. La garantia provisional dels 
demés licitadors els hi serà retornada immediatament després de l’adjudicació del contracte, 
moment en el que s’extingirà automàticament.   

 
 
5.2.- Sobre núm. 2  (proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) 
 
Tots els fulls de la documentació a incloure al sobre núm. 2, que es relaciona a continuació, 
hauran d’estar signats pel licitador o el seu representant. 
 
5.2.1.- Proposta organitzativa, que inclourà l’organigrama amb els tècnics proposats per al 
desenvolupament de les diferents feines objecte del contracte. 
 

Els licitadors hauran d’especificar el personal tècnic següent: 

- Autor del projecte, segons la designació presentada en el sobre núm.1. 

- Designació del tècnic que es proposa com a responsable/coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant la redacció del projecte i que signarà com a Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
segons l’annex 7B, indicant NIF, titulació, experiència i l’empresa a la que pertany. Aquesta 
proposta podrà recaure en el mateix tècnic que actuarà com Autor del projecte. La designació 
haurà de ser signada pel signant de l’oferta i pel tècnic designat. 

- Designació dels tècnics que participaran en la redacció del projecte com a responsables de 
cadascuna de les següents àrees, segons l’annex 7C, indicant NIF, titulació, experiència i 
currículum, i l’empresa a la que pertany: 
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1. Traçat 
2. Ferms i paviments 
3. Climatologia, hidrologia i drenatge 
4. Estructures i murs 
5. Geologia i geotècnia 
6. Senyalització i abalisament 
7. Seguretat viària 
8. Trànsit 
9. Serveis afectats i Expropiacions 
10. Pressupost 
11. Pla d’Assegurament de la Qualitat del projecte (PAQ-p) 

 

La documentació del currículum de l’autor del projecte i de cada un dels tècnics integrants de 
l’equip es presentarà en un arxiu separat per cada tècnic en Format Documental Portable (.pdf) en 
un suport informàtic (CD o DVD) degudament retolat de manera que permeti la identificació 
inequívoca del tècnic, el licitador i el contracte al que fa referència.  

Els licitadors acreditaran en el currículum dels tècnics integrants de l’equip els seus coneixements 
dels procediments d’Infraestructures.cat i/o de la metodologia TCQ. 

En cas que la documentació tècnica d’algun tècnic ja s’hagués lliurat a Infraestructures.cat en el 
marc d’una licitació per a l’adjudicació d’un contracte de serveis per a la redacció de projectes 
d’Obra Civil en el format sol·licitat, i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, 
essent, per tant, de plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou, sempre i quan 
acompanyi degudament complimentada i sota la seva responsabilitat certificació de la vigència de 
la dita documentació, segons el model de l’annex núm. 8. 

En cas que s’aporti modificació o actualització de la documentació d’algun dels tècnics, caldrà que 
el licitador lliuri de nou tota la documentació en un nou suport informàtic. Això també és d’aplicació 
per als licitadors que hagin modificat el nom de l’empresa licitadora respecte d’anteriors licitacions 
a les que s’haguessin presentat o licitadors que no haguessin lliurat la documentació en el format 
requerit en aquest plec de bases.  
 
Els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada per a l’autor i per a cada un dels tècnics que 
participaran en la redacció del projecte, expressada en percentatges respecte al seu temps 
laboral, i aportaran justificació de les dedicacions proposades en base al programa de treballs 
proposat i als altres projectes en curs de redacció en els que participen els tècnics designats. 
 
5.2.2.- Programa de Treballs i metodologia. 
 
Els licitadors hauran d’elaborar un Programa de Treballs per a la redacció del projecte que 
asseguri la seva correcta execució en els terminis totals i parcials. El Programa es justificarà amb 
el model de l’annex núm. 9. En aquest programa de treballs s’hauran de respectar les durades de 
les tasques alienes al Projectista i complimentar aquelles corresponents als Projectistes per tal 
d’adaptar-se al termini ofertat per a la redacció del projecte. S’adjuntarà un diagrama de barres de 
la planificació (diagrama de Gantt), amb expressió de les diferents activitats a desenvolupar, dels 
tècnics proposats per cadascuna d’elles i dels terminis proposats. En cas que el diagrama de 
barres inclogui informació relativa al cost del contracte, caldrà indicar-ho en percentatges. 

Els licitadors exposaran la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 
tasques, indicant per a les fases del contracte i en relació als diferents membres de l’equip els 
diferents processos que s’aplicaran, el control d’aquests i la seva justificació tant organitzativa com 
d’execució dels treballs.   
 
5.2.3.- Pla d’assegurament de la qualitat del projecte (PAQ-p). Els licitadors hauran de descriure 
les disposicions i mesures que el Projectista pensa prendre per tal d'assegurar la qualitat del 
projecte, prenent com a base l’estructura i contingut mínim requerit segons el plec de prescripcions 
per a l’assistència tècnica de redacció de carreteres. 
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5.2.4.-  Millores addicionals a l’execució del contracte proposades pel licitador per sobre del 
requerit a la documentació de la licitació, incloses en el cost de l’oferta presentada. 
Les millores hauran d’estar relacionades amb l’objecte del contracte i només podran referir-se a 
incrementar l’equip adscrit a l’execució del contracte respecte al demanat en la licitació, a millorar 
la comunicació per a la transferència de la informació a tots els agents o a estudis addicionals no 
demanats explícitament a la documentació de la licitació.  
 
Els licitadors hauran d’identificar en les seves ofertes a quin d’aquests tres conceptes fa referència 
la millora proposada. 
 
5.2.5.- Qualssevol dades o informes que s’estimin d’interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
 
5.3.- Sobre núm. 3  (proposta econòmica) 
 
Contingut: 
 
5.3.1.- Proposta econòmica de l'oferta, formulada d'acord amb el model que s'adjunta com annex 
núm. 4 a aquest Plec de Bases 
 
Dins del preu ofertat estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del Contracte 
tipus, i en especial les despeses generals i d'empresa, el seu benefici industrial i tota mena de 
despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte. 
 
La quantitat total ofertada inclourà: 
 
- Els treballs de geotècnia detallats en l’annex núm. 10 d’aquest Plec de bases, el qual s’haurà 

d’omplir i incloure en aquest sobre. L’import final a pagar a l’adjudicatari per aquest concepte 
serà el que resulti d’aplicar els preus unitaris ofertats a les unitats realment executades.  

 
A més, en el preu ofertat s’indicarà l'Impost sobre el Valor Afegit vigent, en partida separada. 
Qualsevulla variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva entrada en vigor. 
 
5.3.2.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la 
proposta. 
 
 
6.- MESA DE CONTRACTACIÓ, OBERTURA, EXAMEN DE LES OFERTES I ADJUDICACIÓ 

6.1.- Composició de la Mesa de Contractació 

La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la composició que consta a la instrucció 6 del 
Capítol III de les Instruccions internes. 

6.2.- Obertura, examen de les ofertes i adjudicació 

El procediment d’obertura i examen de les ofertes i adjudicació del contracte es portarà a terme de 
conformitat amb les Instruccions 4.1 a 4.9 del Capítol VI de les Instruccions Internes. 

A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables a 
les 13.00 hores del novè dia hàbil següent a la finalització del termini de presentació de propostes, 
publicant-ho al perfil d’Infraestructures.cat, fixant-se un termini per a que el licitador pugui 
presentar l’oportuna esmena. 
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7.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
DESPROPORCIONAT O ANORMAL D’UNA OFERTA. 
  
7.1.- Les ofertes presentades i admeses seran puntuades i ponderades per la Mesa de 
Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen en els annexes núm. 6A i 6B.  
 
Tal com s’estableix a la instrucció 5 del Capítol VI de les Instruccions Internes, l’adjudicació es farà 
a l’oferta amb més puntuació (arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert en 
l’annex núm. 6A, d’entre totes aquelles ofertes admeses a la licitació. Les resolucions seran 
motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa de Contractació 
o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta 
de la Mesa. 
 
7.2.- Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà, si s’escau, que l’oferta no pot ésser 
complida com a conseqüència de la inclusió d’un preu anormal o desproporcionat, s’especifiquen 
seguidament, tot tenint en compte el que disposa l’article 86 del Reial Decret 1098/01 de 12 
d’octubre pel que fa a les proposicions formulades individualment o en UTE per distintes empreses 
que pertanyen a un mateix grup.  

Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

 

Ofi = Import de l’oferta admesa PC = Pressupost de licitació.  

Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

 

 

Entre les n ofertes admeses s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament anormal o 
desproporcionada quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (BOi) sigui 
superior als següents valors:  
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- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el 
límit de la presumpció de valors desproporcionats i anormals:  

 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual BOi > BR + 2  

 - Si n’ és inferior a 5:  

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual BOi > BM + 2  

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a presumptament 
anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats mitjançant 
publicació al perfil d’Infraestructures.cat, la informació i les justificacions que consideri oportunes 
en relació als diferents components de la seva oferta tal com s’estableix a la Instrucció 6 del 
Capítol VI de les Instruccions Internes, justificacions que hauran de complimentar davant la Mesa 
de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte.  
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades la Mesa de Contractació proposarà a 
l’Òrgan de Contractació sobre l’apreciació o no del caràcter desproporcionat o anormal de l’oferta 
als efectes de considerar-la o no com a possible adjudicatària. 
 
 
8.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El procediment de formalització del contracte es portarà a terme de conformitat amb la instrucció 7 
del Capítol VI de les Instruccions Internes. 
 
8.1.- Documentació exigible. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat assenyali, 
l’adjudicatari haurà de lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona en la 
Instrucció 7.1 del capítol VI de les Instruccions Internes. Infraestructures.cat comunicarà per escrit 
a l’adjudicatari la data de formalització del contracte amb una antelació mínima de 10 dies 
naturals. 
 
Abans de la formalització del contracte l’adjudicatari ha de constituir la garantia definitiva pel 5% 
de l’import d’adjudicació (IVA no inclòs). En cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant 
aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex núm. 5.A 
d’aquest Plec de Bases. En cas que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant assegurança 
de caució, aquesta s’haurà de formalitzar segons el model que figura a l’annex núm. 5.B d’aquest 
Plec de Bases.  
 
8.2.- Document de formalització. 
 
El contracte es formalitzarà d'acord amb el model que s'adjunta a aquest Plec de Bases, sent 
d’aplicació en el document contractual allò previst en les Instruccions 7.3 i 7.4 del Capítol VI de les 
Instruccions Internes.  
 
8.3.- Modificació del contracte 

Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
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Llevat de l’anterior i dels supòsits de successió de la persona de l’adjudicatari, cessió del contracte 
i pròrroga del termini d’execució, el contracte objecte d’aquest Plec només es podrà modificar en 
els casos i amb els límits establerts en el contracte tipus d’aquesta licitació.  
 
8.4.- Cessió del contracte 
 
De conformitat amb allò previst en el contracte tipus, els drets i obligacions relatius al mateix 
podran ésser cedits per l’adjudicatari a un tercer, amb autorització de l’Òrgan de Contractació 
d’Infraestructures.cat, prèvia sol·licitud per escrit signada pel cedent i el cessionari indicant els 
motius de la mateixa i sempre que es compleixin estrictament els requisits establerts en el citat 
contracte tipus. 
 
8.5.- Successió del contracte  
 
En els casos de fusió d’empreses en els que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en 
tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o 
transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat 
a la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants 
dels mateixos, sempre que tingui la solvència exigida a l’acordar-se l’adjudicació o que les 
diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de 
la que provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament 
amb aquella de l’execució del contracte.  
 
 
9.-  LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa adjudicatària ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució de l’objecte del contracte, en els termes 
previstos en la Instrucció 11 del capítol I de les Instruccions Internes.  
 
En particular, l’empresa adjudicatària ha de lliurar els treballs objecte del contracte, almenys, en 
català. Específicament, l’empresa adjudicatària ha de redactar en llengua catalana  la 
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant en 
paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs 
d’assistència segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions 
tècniques. 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte els 
mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions 
objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures 
de formació del seu personal necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui 
relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de la llengua catalana per 
desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
 
10.- PROTECCIÓ DE DADES    
 
El compliment per part d’Infraestructures.cat de les obligacions i deures dimanades de la Llei 
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es regirà 
d’acord amb allò previst a la instrucció 12 del Capítol I de les Instruccions Internes.  
 
 
11.- RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIONAL 
  
La preparació i l’adjudicació dels contractes sota procediments de contractació no subjectes a 
regulació harmonitzada es troba regulada al TRLCSP, en els termes i condicions establerts, tenint 
en compte especialment els articles 137, 189 i 191 de l’esmentat text refós. 
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D'acord amb allò previst en l'article 20 del TRLCSP, el contracte es regirà per les normes del dret 
privat pel que fa als efectes, compliment i extinció, i per allò previst al TRLCSP pel que fa a la seva 
modificació. 
Pel que fa a l’execució dels treballs són de preceptiva aplicació les normes estatals i autonòmiques 
que regeixen per a l'execució d'obres públiques a Catalunya. 
 
Sense perjudici del conveni arbitral que s’estableixi al contracte model, l’ordre jurisdiccional civil 
serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes, compliment i 
extinció dels contractes, així com per a conèixer quantes qüestions litigioses afectin a l’adjudicació 
dels mateixos, d’acord amb allò previst a l’article 21.2 del TRLCSP. 
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ANNEX NÚM. 1.A. 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 

 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., declara que la societat ________________________1: 
 
 
 

-        NO  està subjecte al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats 
professionals. 

 
 
 
-        SÍ està subjecte al disposat per la Llei 2/2007, de 15 de març de Societats 

professionals, adjuntant en acreditació del seu compliment, document acreditatiu de la 
corresponent inscripció en el Registre Mercantil de l’escriptura de 
________________________ 

 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 

 

                                                 
1 Marcar amb una creu el que correspongui. 



PBNHO.PC.OC.25061500  13 

 
ANNEX NÚM. 1.B. 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 
 
 

 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., declara: 
 
 
 
1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es 
troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 60 del Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 
 
2.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb l'Estat. 
 
3.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions amb la Seguretat Social. 
 
4.- Que el licitador es troba al corrent d'obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya. 
 
5.- [seleccionar segons apliqui] Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats 
Econòmiques i al corrent del seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost. 
/ Que el licitador es troba en algun dels supòsits d'exempció recollit al Text Refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals en relació amb l'Impost sobre Activitats Econòmiques i està 
donat d'alta en el cens d'obligats tributaris. 
 
[incloure si aplica] 6.- Que el licitador manifesta que les circumstàncies reflectides en el certificat 
d’inscripció al Registre....................... no han experimentat variació. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2 
 
 
 
 

Barcelona, ……… de ……………de………….. 
 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 
 Que les escriptures acreditatives de la personalitat i capacitat del licitador no han estat 

modificades respecte a les que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la carta enviada 
per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT/REGSA/REGSEGA]... de data ………….. 

 
 
 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder, motiu 

pel qual adjuntem la carta enviada per 
....[Infraestructures.cat/IFERCAT/REGSA/REGSEGA]... de data ......... 

 
 
 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han 

estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, motiu pel qual adjuntem la 
carta enviada per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT/REGSA/REGSEGA]... de data 
………………. 

 
 
 Que els Comptes Anuals del darrer exercici han estat lliurats a vostès, motiu pel qual 

adjuntem la carta enviada per ....[Infraestructures.cat/IFERCAT/REGSA/REGSEGA]... de 
data …………….. 

 
 
A dit efecte, el licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en 
cas que aquesta hagués estat lliurada a REGSA, IFERCAT o REGSEGA en el marc d’una licitació 
anterior. 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 

Signatura 
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ANNEX NÚM. 3.A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
 

 
 

 
 
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de 
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari 
de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu 
protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de 
......................................... en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U. i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitació), a efectes de garantir 
l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li 
resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació d’assistència 
tècnica per a la redacció de 
"............................................................................................................................................................
".  
 
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins en el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que 
es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes a la licitació, a pagar 
amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer 
efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de 
licitació) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota 
excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos 
la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o 
reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 3.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA 
PROVISIONAL 

 
 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, S.A.U., en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del 
pressupost de licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes 
i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en  la licitació i 
possible adjudicació de l’assistència tècnica per a la redacció de 
…………………………………………………………………….. 
 .........................................................................................................................................................  . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en 
relació amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U., o fins que es compleixin les condicions de devolució de 
la garantia provisional previstes a la licitació. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 4 

 
PROPOSTA ECONÒMICA 

 
 
El Sr. .................................. amb residència a ................................ carrer 
................................................................ núm. .............. assabentat de l’anunci publicat al perfil 
d’Infraestructures.cat i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació de 
l’assistència tècnica per a la redacció "...................... ", es compromet en nom (propi o de 
l'empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i 
condicions d’acord amb l’oferta següent: 
 

 
Total valor treballs sense els de geotècnia desglossats a l’annex 10 (A):                     
..................  Euros (IVA no inclòs). 
 
Total valor treballs de geotècnia desglossats a l’annex 10 (B)..............................Euros (IVA 
no inclòs) 
 
Total valor treballs (A+B) .................................................Euros, més la quantitat de ...(valor 
de l’IVA)... Euros per l’IVA 
(El preu ofertat no podrà superar el pressupost de licitació) 
 
 
 
Termini redacció del projecte: ............. mesos. 
(El termini ofertat no podrà superar el de licitació) 
 
Termini de validesa de l’oferta: .................mesos 
 

 
 
 
Signatura: 
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ANNEX NÚM. 5.A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(intervingut/autoritzat per Notari) 
 
 
 
 
El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i 
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D. 
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-
se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en 
interès i benefici d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U. , i fins 
la suma d’euros (5% del preu d’adjudicació), a efectes de garantir l'exacte compliment per 
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent 
Contracte de serveis d’assistència tècnica per a la redacció de "....................................". 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis 
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte 
declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia 
........................ fins que es compleixin les condicions de devolució previstes al contracte, a pagar 
amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de (5% del preu d’adjudicació) Euros 
s'expressi al requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o 
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o 
motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o 
reclamació per part de ................................., o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 5.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA  
 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 
 

ASSEGURA 
 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d'INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (5% del preu 
d’adjudicació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i 
cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la formalització i execució del 
contracte per a l’assistència tècnica per a la redacció de 
……………………………………………………………...........................................................................
........................................................................................................................................... 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la 
garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que 
fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que es compleixin les condicions de 
devolució previstes al contracte. 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 6A 

 
CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE D’ASSISTENCIA TÉCNICA PER LA 

REDACCIÓ D’UN PROJECTE 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 

 1.-  Oferta econòmica  ................................................................................................ 0 a 35 

PEi = 35 – 0,35 * (Bmax - Bi ) (per a Bi => Bd) 

PEi = Pd – 0,70 * (Bd - Bi ) (per a Bi < Bd) 
 
On Bd = baixa de referència (BR) o baixa mitjana (BM) segons n’ sigui 
igual o superior a 5, o inferior a 5, d’acord amb la definició de n’ prevista a 
la Base 7  
Bi     = baixa de l’oferta i respecte tipus licitació (expressada en %) 
B max  = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %) 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 100  
Pd = Puntuació econòmica en base a la Bd 
 

 
2.-  Oferta tècnica .................................................................... ..............................0 a 65 (a) 

 
 2.1.- Proposta organitzativa ..................................................................................... 0 a 45  

Es puntuarà tenint en compte la idoneïtat i dedicació de l’autor del Projecte 
(fins a 20 punts) i de l’equip tècnic (fins a 20 punts) proposats de conformitat 
amb l’organització funcional proposada. 
 
Ateses les característiques del projecte es valoraran especialment la idoneïtat 
i disponibilitat dels responsables de les àrees de seguretat viària, traçat i 
ferms i paviments en relació al projecte contractat. 
Així mateix es puntuarà l’organització funcional dels equips proposada (fins a 
5 punts). 

 
2.2.- Programa de treballs i metodologia ..................................................................... 0 a 10  

Es valorarà el rigor i coherència del programa de treballs així com l’adequació 
al projecte en concret de la metodologia proposada. 
 

 2.3.- Pla d’assegurament de la qualitat del servei. ..................................................... 0 a 5 
Es puntuarà tenint en compte l’abast, el rigor, la coherència i l’adequació al 
projecte en concret del pla d’assegurament de la qualitat del projecte 
proposat. 

 
 2.4.- Millores addicionals a l’execució del contracte ............................................ .... 0 a 5 

Es puntuarà tenint en compte la seva relació amb l’objecte del contracte així 
com el valor afegit que representen. 
 

 Total puntuació ....................................................0 a 100 
 

 
(a)  Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la 

licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 40 punts. 
 



ANNEX NÚM. 6B 
 

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
 

2 OFERTA TÈCNICA  [0-65] 

2.1 Proposta organitzativa [0-45] 
2.1.1 Idoneïtat i dedicació de l’autor [0-20] 

 

Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. [9-12] 

 

Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. (3-9) 

 

Limitat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. (0-3] 

 La puntuació podrà ser completada si:  
 El tècnic proposat acredita coneixements dels procediments d’Infraestructures.cat + (0-2] 

 La dedicació és molt idònia (4-6] 
 La dedicació és idònia (2-4] 
 La dedicació és poc idònia (0-2] 

2.1.2 Idoneïtat i dedicació de l’equip tècnic [0-20] 

 

Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. [13-15] 

 

Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. (5-13) 

 

Limitat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de 
característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de 
licitació. (0-5] 

 La puntuació podrà ser completada si:  

 
Els tècnics proposats acrediten coneixements dels procediments 
d’Infraestructures.cat /TCQ + (0-2] 

 La dedicació és molt idònia (2-3] 
 La dedicació és idònia (1-2] 
 La dedicació és poc idònia (0-1] 
2.1.3 Organigrama funcional [0-5] 

 
L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques 
contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip (3-5] 

 
L’organització funcional és adequada en funció del nombre de tasques 
contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip (1-3] 

 
L’organització funcional és poc adequada en funció del nombre de tasques 
contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip (0-1] 

2.2 Programa de treballs i metodologia [0-10] 
2.2.1 Coherència del programa de treballs i metodologia [0-7] 
 Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat. (2-3] 
 Programa de treballs genèric, incoherent, poc detallat o limitat (0-2] 

 
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà 
per al desenvolupament del contracte (3-4] 

 
Descripció limitada i/o genèrica de la metodologia que utilitzarà per al 
desenvolupament del contracte (0-3] 

2.2.2 Fiabilitat de compliment del programa de treballs [0-3] 
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 El programa de treballs presentat és fiable. (2-3] 

 
El programa de treballs ofertat és poc fiable ateses, entre d’altres, les assistències 
tècniques desenvolupades actualment pel licitador. (1-2] 

 
El programa de treballs ofertat és molt poc fiable ateses, entre d’altres, les 
assistències tècniques desenvolupades actualment pel licitador [0-1] 

2.3 Pla d’assegurament de la qualitat del servei [0-5] 

 
El Pla d’assegurament de la qualitat presentat és complet, coherent i adaptat al 
projecte en concret.  (4-4,5] 

 El Pla d’assegurament de la qualitat presentat és específic, però no és complet. (2-4] 
 El Pla d’assegurament de la qualitat presentat és genèric. (0-2] 
 La puntuació podrà ser completada si:  

 
El Pla d’assegurament de la qualitat presentat està acreditat per un sistema de 
certificació extern + 0,5 

2.4 Millores addicionals a l’execució del contracte [0-5] 

 
Les millores addicionals que s’aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, 
són d'elevat interès pel contracte.  (3-5] 

 
Les millores addicionals que s’aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, 
són d'interès notable pel contracte. (1-3] 

 
Les millores addicionals que s’aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, 
són d'interès limitat pel contracte. (0-1] 



PBNHO.PC.OC.25061500  2 

ANNEX NÚM. 7A 
 

DESIGNACIÓ AUTOR DEL PROJECTE 
 
 
 

          
Dades del projecte i del licitador 

 
 Projecte:   

 
 Licitador (1):   

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
          

Declaració del licitador i dades de l’Autor/s del Projecte 
 

 El sotasignat , ................................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora 
del: 
Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica per a la redacció del projecte ............... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Autor del Projecte al/s titulat/s indicat/s en el quadre següent, que signaran el projecte 
com a autors, que tenen capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que afecti a la redacció 
del projecte: 

 

 
 AUTOR/S DEL PROJECTE i projectes de característiques similars  

 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Número 

de 
col·legiat 

Promoci
ó 

(any) 

 

       
          

 Anys dedicats a la 
redacció de projectes 

de la mateixa tipologia: 

 Anys dedicats a 
projectes en general: 

 Anys dedicats a la gestió 
i/o direcció: 

  

 
  

Descripció del projecte de característiques 
similars: 

Import 
redacció  

(IVA no inclòs) 

PEC  
(IVA 

inclòs) 

Data final 
redacció 
projecte 

Entitat 
contractant 

   

          
 

   
   
   
   

 
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura de/s l’Autor/s del Projecte: 
     ............................................... 
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ANNEX NÚM. 7B 
 

DESIGNACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
 

          
Declaració del licitador i dades del responsable en matèria de seguretat i salut 

 
 El sotasignat , ................................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora 

del: 
Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica per a la redacció del projecte ………………….............. Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a responsable en matèria de seguretat i salut durant la redacció del projecte al titulat indicat 
en el quadre següent, que signarà com a Autor l’Estudi de Seguretat i Salut: 

 

 
 RESPONSABLE DE L’ÀREA DE SEGURETAT I SALUT  
 
 

Nom i empresa a la que pertany NIF Titulació 
Promoció 

(any) 
 

      
 
 
 Data:................................................    
 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura del responsable 
de l’Estudi de Seguretat i Salut:
 ............................................. 
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ANNEX NÚM. 7C 
 

DESIGNACIÓ RESTA EQUIP TÈCNIC  
 
 

          
Dades de la resta de l’equip tècnic 

 
El sotasignat , ................................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del: 
Contracte de serveis per a l’Assistència tècnica per a la redacció del projecte................ Clau: ........ 
 
es compromet a tenir dins de l’equip de redacció de projecte als titulats indicats en els quadres següents, com a 
responsables de les seves respectives àrees: 
 
 
 Àrea Nom i cognoms Empresa NIF Titulació 

Promoció 
(any) 

Experiència 
(anys) 

Antiguitat a 
l’empresa 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
  

Data:................................................ 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ............................................. 
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ANNEX NÚM. 8 
 
 
 
 
El sotasignant ………………………..........................certifica que la documentació corresponent al 
currículum del tècnic …………………………………….., sol·licitada a l’apartat 5.2.1. del plec de 
bases de la present licitació: 
 

Descripció: 
 
Clau: 

 
 
no ha estat modificada respecte a la que tenen al seu poder, que va ser lliurada en suport 
informàtic en el marc de la licitació: 
 
 

Descripció: 
 
Clau: 

 
 
 
 
 
I en prova de conformitat se signa aquest certificat. 
 
 
 
(Data) 
 
 
 
 
 
 
(Signatura) 
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ANNEX NÚM. 9 
 

PLA DE TREBALL 
 

(el Pla de Treball s’haurà de particularitzar per a cada Projecte concret) 
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ANNEX NÚM. 10 
 

Consultor: Clau:

Tipus d'assaig Unitat Amidament

Preu unitari 

(IVA NO 
inclòs)

Import
(IVA NO inclòs)

CALA MANUAL O MECÀNICA, INCLOENT REPOSICIÓ I FOTOGRAFIA EN COLOR ut. 4
ESTACIÓ GEOMECÀNICA EN MASSISSOS ROCOSOS, INCLOENT 10 MESURES ESCLEROMÈTRIQUES AMB MARTELL

D'SCHMIDT
ut. 10

EXTRACCIÓ DE TESTIMONIS DE FERM , DETERMINANT GRUIX I DENSITATS, I REPARACIÓ DEL FERM PROSPECTAT ut. 15

ASSAIG DE CÀRREGA AMB PLACA CIRCULAR DIÀMETRE 600mm PER AL CONTROL DE COMPACTACIÓ DE LES CAPES DE

SÒL NLT-357/98 (MÍNIM 3 PUNTS). INCLOU LLOGUER DE CAMIÓ PER FER LA REACCIÓ I CATA PRÈVIA AMB REPOSICIÓ
ut. 3

GRANULOMETRIA PER TAMISAT. UNE 103101. NLT 104 ut. 6

LÍMITS D'ATTERBERG. UNE 103103 I 103104. NLT 105 I 106 ut. 6

HUMITAT D'UN SÒL MITJANÇANT ASSECAT EN ESTUFA. UNE 103300. NLT 102 ut. 6

ASSAIG D'INFLAMENT LLIURE EN EDÒMETRE. UNE 103601 ut. 6

ASSAIG DE COL·LAPSE EN SÒLS. NLT 254 ut. 6

CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA. UNE 103204. NLT 118 ut. 6

CONTINGUT EN SALS SOLUBLES. NLT 114 ut. 6

CONTINGUT EN GUIXOS. NLT 115 ut. 6

REACTIVITAT ÁLCALI-SÍLICE UNE 146507-1 ut. 2

DENSITAT D'UN SÒL. UNE 103301. NLT 206 ut. 4

ANÀLISI QUÍMIC DE SÒL PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ SEGONS EHE, INCLOU SULFATS (UNE 103201) I

GRAU D'ACIDESA BAUMANN GULLY
ut. 2

DETERMINACIÓ QUANTITATIVA  DEL CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL. UNE 103201 ut. 4

ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR NORMAL (5 PUNTS) UNE 103500-94 ut. 4

ASSAIG DE COMPACTACIÓ PROCTOR MODIFICAT (5 PUNTS). UNE 103501. NLT 108 ut. 4

ASSAIG CBR EN LABORATORI, NO INCLOU ASSAIG PROCTOR (3 PUNTS). UNE 103502. NLT 111 ut. 4

CONSOLIDACIÓ UNIDIMENSIONAL D'UN SÒL EN EDÒMETRE, AMB VUIT ESGLAONS DE CÀRREGA I TRES DE DESCÀRREGA.

UNE 103405
ut. 2

DENSITAT RELATIVA DE LES PARTÍCULES D'UN SÒL. UNE 103302. NLT 211 ut. 4

DETERMINACIÓ DE LA EXPANSIVITAT D'UN SÒL EN APARELL LAMBE. UNE 103600 ut. 3

DETERMINACIÓ DE L'ESTABILITAT D'ÀRIDS I FRAGMENTS DE ROCA. NLT-255 ut. 2

ANÀLISI QUÍMIC DE L'AIGUA PER DETERMINAR L'AGRESSIVITAT AL FORMIGÓ SEGONS EHE ut. 2

TOTAL (IVA 
NO inclòs)

Signatura:

Nota per a l’elaboració d’aquest Annex: s’hauran d’ofertar els preus unitaris per a cadascun dels assaigs previstos, sense poder fer variacions en la descripció ni en els amidaments. La modif icació
en la descripció dels assaigs serà causa d’exclusió de la licitació i cas que el licitador modifiqui els amidaments, l’oferta econòmica serà homogeneïtzada abans de ser puntuada.

Projecte Constructiu:

MILLORA LOCAL. SEGURETAT VIÀRIA. MILLORA DE LES CARACTERÍSTIQUES SUPERFÍCIALS DEL FERM I REESTUDI DE LA SECCIÓ TRANSVERSAL. CARRETERA C-55, DEL PK 5+075
AL 9+360. TRAM: OLESA DE MONTSERRAT - COLLBATÓ.

MB-15054

Els honoraris del projecte constructiu inclouen la redacció i edició del corresponent annex geològic - geotècnic, que s'hauran de realitzar seguint les indicacions del Plec de
prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes constructius de carreteres.

Els preus unitaris de la campanya geotècnica inclouran la presència permanent d’un tècnic geòleg de camp, com a supervisor de totes les operacions, i totes les despeses i elements complementaris
necessaris per l'execució de les prospeccions, desplaçaments, emplaçaments, preses de mostres, cales mecàniques i/o manuals, assaigs, etc. Aquests preus també inclouran la topografia
necessària per a la localització dels assaigs.
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ANNEX NÚM. 11  

 
MODEL REBUT LLIURAMENT PROPOSICIONS 

 
 
 
 

Lloc: Infraestructures.cat, carrer dels Vergós 36-42, 08017 - Barcelona 
Data: 
Hora: fins les 13 hores 
 
 
 
 
 
 
Hem rebut de l’Empresa (Nom de l’Empresa i número d’identificació fiscal o UTE que es presenta 
a la licitació), la proposició corresponent a l’expedient 
 

(títol i clau de la licitació) 
 
 
Lliurada per, 
 
 
Sr/Sra: 
DNI: 
 
 
 
 
Empresa missatgeria (si és el cas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, ……… de ……………de………….. 
 

 
 
 
 
 

 

 


