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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 DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU: 

 

MILLORA LOCAL. VIA VERDA. PISTA BICI PARAL·LELA A LA CARRETERA T-323, DEL PK 

0+000 AL 5+050. TRAM: MONT-ROIG DEL CAMP. 

CLAU: XT-15006 

_____________________________________________________________________________ 

 

Informació a tenir en compte per a aquesta licitació: 

 

1. El Projecte Constructiu s’haurà de desenvolupar segons s’especifica a l’Ordre d’Estudi elaborada 

per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre, que s’adjunta. Els treballs 

inclouen la realització dels treballs de geologia i geotècnia, i la redacció dels corresponents 

informes. 

 

2. Els treballs inclouen la realització dels diferents estudis, anàlisi i caracteritzacions que 

s'especifiquen als diferents punts de l'Ordre d'Estudi adjunta. 

 

3. El Licitador haurà de definir tots els preus unitaris corresponents als assaigs de geotècnia 

d’acord amb el model de l’annex núm. 10 del Plec de Bases d’aquesta licitació, el qual s’haurà 

d’afegir al sobre núm. 3 de la proposta econòmica, tenint en compte que l’abonament d’aquestes 

unitats s’efectuarà sobre els assaigs realment executats. El Licitador haurà d’ofertar el preus 

unitaris de cadascun dels assaigs previstos, sense poder fer variacions en la descripció ni els 

amidaments. 

 

4. La cartografia serà lliurada per Infraestructures.cat. La topografia també serà facilitada per 

Infraestructures.cat, excepte aquella que sigui necessària per a la localització dels assaigs de 

geotècnia, que anirà a càrrec del Projectista. 

 

5. La redacció del present projecte es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió (SIG) 

d'Infraestructures.cat. 

 

6. Infraestructures.cat lliurarà a l’adjudicatari d’aquesta licitació aquells projectes necessaris per a 

l’adequada execució dels treballs objecte de la licitació. 

 

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

TCQ 2000. 

 

8. Seran d’aplicació els següents: 

 

Plecs:  

 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la Redacció de Projectes 

Constructius de Carreteres, d'Infraestructures.cat. 

 Plec de Prescripcions per a la Redacció d’Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i Salut en fase Projecte d’Obra Civil, d'Infraestructures.cat. 

 Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica al Control de Qualitat d’Estudis i 

Projectes de Carreteres, d'Infraestructures.cat. 



 
 

Pàg. 2 de 2 

 
 

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 

 

 

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

lliurarà els documents especificats als manuals mencionats anteriorment. 

 

10. 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. 

 

11. El Contracte Tipus, el Plec de Bases, l’Ordre d’Estudi, el Programa de treballs, la Separata, 

l’Annex de geotècnia i el Plànol de Situació i de croquis de situació 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. 


