
 
 
 
 

SEPARATA AL PLEC DE BASES DE LA LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI D’IMPACTE 

AMBIENTAL 

 
CONDICIONAMENT I MILLORA DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE REG DEL MOLÍ DE 

PALS 

Clau: IA-TR-09414 

 _  _  _  _ 

Informació a tenir en compte per a aquesta licitació: 

1.  L’estudi d’impacte ambiental s’haurà de desenvolupar segons s’especifica a l’encàrrec  elaborat 

per la Direcció General de Desenvolupament rural i a l’informe d’abast, que s’adjunta. 

 
 

2.   En la confecció d’aquells documents del Projecte on s’escaigui l’ús, caldrà emprar les aplicacions 

TCQ 2000. 
 

 
3.  Seran d’aplicació els següents: 

 

 
Plecs: 

 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció d’estudis d’impacte 

ambiental, d'Infraestructures.cat. 

 
Manuals: 

 Manual d’estructuració informàtica i PDF dels projectes d’Obra Civil, 

d'Infraestructures.cat 

 Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes, d'Infraestructures.cat 

 Manual d’edició de portades i caràtules de projectes d’obra civil, d'Infraestructures.cat 
 
 
 

4.   En el mateix moment de la recepció del projecte per part d'Infraestructures.cat, el Projectista 

lliurarà els documents especificats als manuals mencionats anteriorment. 

 
5.   Amb l’objectiu de facilitar la correcta valoració de les ofertes i evitar possibles exclusions, es 

recorda als Licitadors que a l’hora de fer les seves propostes segueixin fidelment les 

especificacions recollides en el Plec de Bases de la licitació, sobretot pel què fa a la 

documentació que s’haurà de lliurar a Infraestructures.cat (sobres núm. 1, 2 i 3). Per tal de no 

oblidar cap informació demanada, és convenient que es presenti segons l’ordre establert en el 

Plec de Bases. 

 
6.   El Contracte Tipus, el Plec de Bases i el Programa de treballs es poden consultar per 

internet (www.infraestructures.cat) a l’apartat “Documents específics” situat dintre de la clau 

corresponent; els Plecs de Prescripcions i Manuals es troben a l’apartat “Documents 

genèrics” de la mateixa clau. 
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