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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATERIES DE DRET CIVIL I 
MERCANTIL I ASSISTÈNCIA I DIRECCIÓ LLETRADA EN PROCEDIMENTS 
JUDICIALS O ARBITRALS RELACIONATS AMB DITES MATÈRIES A 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU I A L’ENS 
INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES DE CATALUNYA   
 
 
CLÀSULA 1. Objecte del servei i naturalesa i objecte social de les entitats 
 
L’objecte del contracte és l’assessorament jurídic i l’assistència i la direcció lletrada a 
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat) i a l’ens 
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) en procediments judicials o arbitrals 
en matèries de dret  civil i mercantil, relacionades amb la contractació, la construcció, 
la promoció d’obres, explotació i manteniment d’immobles i obra civil i d’altres que 
puguin estar relacionades amb l’activitat d’ambdues entitats. 
 
 
Naturalesa i objecte social d’Infraestructures.cat 
 
Infraestructures.cat és una empresa pública mercantil amb participació majoritària de 
la Generalitat de Catalunya, quin objecte social en virtut dels seus Estatuts aprovats 
per la Direcció General de Patrimoni com a soci únic en data 21-02-2019, prèvia 
autorització del Govern mitjançant acord de 22-01-2019, és  
 

1.- La realització, en nom propi i per compte propi, de les activitats següents: 
 

- Projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar les séquies i els 
canals secundaris de distribució de l’aigua procedent del canal principal de 
Segarra-Garrigues i d’altres infraestructures incloses en l’àmbit del regadiu 
Segarra-Garrigues; així com adquirir i transmetre sòl susceptible d’ús agrari o 
susceptible de qualsevol altre tipus d’explotació mitjançant qualsevol modalitat de 
transacció, arrendament o altres fórmules regulades a la legislació vigent i la 
gestió i explotació d’aquest tipus de sòl dins de l’àmbit esmentat. 

- Realitzar activitats de promoció i/o gestió i explotació d’equipaments relacionats 
directament o indirectament amb l’àmbit d’actuació de les administracions 
públiques, així com la realització de les activitats de conservació, manteniment, 
modernització i explotació d’aquests equipaments. 

- Elaborar estudis i projectes i prestar assessorament i assistència en els àmbits 
tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en relació 
amb les activitats anteriors i de tota mena d’edificacions i d’infraestructures. 

- Posseir la promoció i la titularitat d’aquelles actuacions d’edificació i 
d’infraestructura que li encarregui el Govern per explotar-les com a titular i, com a 
tal, dur a terme les activitats i serveis que correspongui desenvolupar.  

 
Aquestes activitats poden ser dutes a terme per Infraestructures de la Generalitat de 
Catalunya, SAU o per terceres persones amb les quals contracti de conformitat amb la 
normativa aplicable als poders adjudicadors del sector públic. 

 
2.-. La realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de dita Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de les activitats següents que 
aquestes li encarreguin: 
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- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de 
l’Administració de la Generalitat o del seu sector públic,  els contractes per a la 
redacció de projectes i estudis, execució d’obres i tots els serveis i assistències 
vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de construcció, conservació, 
manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i d’infraestructures, així 
com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 

- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i 
supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions 
necessàries per assegurar-ne l’execució correcta. 

- Elaborar estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i prestar 
assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les 
actuacions directes que es requereixin en tota mena d’actuacions d’edificació i 
d’infraestructures. 

 
Infraestructures.cat es configura com l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, 
que gestiona un gran volum de licitació d’obra pública d’infraestructures (carreteres, 
metro, ferrocarrils, regadius, etc), edificació (escoles, hospitals i centres assistencials, 
comissaries, jutjats, etc.) i manteniment d’equipaments d’aquesta Administració, així 
com del serveis accessoris a dites actuacions.  
 
En matèria de contractació pública Infraestructures.cat té la condició de poder 
adjudicador no Administració Pública, d’acord amb l’article 3.3d) de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), quins contractes tenen caràcter 
privat en els termes de l’article 26 de la LCSP.  
 
 
Naturalesa i objecte social d’Ifercat 
 
Ifercat és un ens públic de la Generalitat de Catalunya, sotmès a dret privat llevat dels 
actes de l’ens que per la seva naturalesa impliquin l’exercici de potestats 
administratives, que té la condició d’ens administrador de les infraestructures 
ferroviàries, d’acord a allò que estableix l’article 17 de la Llei 4/2006, de 31 de març, 
ferroviària, quin objecte social, d’acord amb els seus estatus aprovats per Decret 
34/2012 de 27 de març, és:  
 

- Conservar, gestionar i administrar les infraestructures, noves o ja construïdes, que 
li adscrigui el Govern. 
 

- Construir les infraestructures de transport ferroviari que li encomani el Govern. 
 

- Construir, conservar i explotar, per encàrrec del Govern, qualsevol altres 
infraestructures de transport d’interès general i complir qualsevol altra funció que li 
encomani el Govern i que directament o indirectament estigui relacionada amb la 
construcció, conservació i l’administració d’infraestructures de transport. 
 

- Redactar els estudis i projectes. 
 

- Gestionar, per mitjà de qualsevol negoci jurídic admès en dret, les infraestructures 
que indirectament estiguin vinculades a la política de transport, als serveis de 
telecomunicacions i a l’ús d’espais públics. 

 
Ifercat té atribuïda la condició d’ens administrador de la Línia 9 de metro de Barcelona, 
essent l’actual titular i promotor de les obres d’aquesta línia de metro.  
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En matèria de contractació pública Ifercat té la condició d’Administració Pública, 
d’acord amb l’article 3.2b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), si bé els contracte vigents formalitzats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor a l’esmentada Llei es regeixen pel dret privat, com són els contractes 
de concessió de la Línia 9 del metro.   
 
 
CLÀSULA 2. Abast dels serveis 
 
Les prestacions d’assessorament jurídic abasten les matèries de dret civil i mercantil 
indicades en la clàusula precedent, si bé en matèria contractual, d’acord amb els 
termes dels articles 26 i 319 de la LCSP també li és d’aplicació a Infraestructures.cat la 
regulació prevista en dita llei en els termes i matèries concretats en dits articles. Així 
mateix, en les matèries relatives a l’execució de les obres es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin 
regulades per la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per 
l’execució d’obres públiques.  
 
Aquestes prestacions comprenen totes les actuacions relacionades que, sense 
caràcter limitatiu, inclouen les següents:   
 

- Assessorament jurídic dels assumptes que es plantegin. 
- Assistència telefònica o per via telemàtica de consultes. 
- Anàlisi de les implicacions jurídiques que es plantegin o incidències 

jurídiques que puguin sorgir. 
- Emissió d’informes, notes jurídiques, i/o dictàmens o documents que es 

requereixin per Infraestructures.cat o Ifercat. 
- Elaboració i/o revisió de documents. 
- Informació puntual de la normativa (europea, estatal, autonòmica o local) 

que entri en vigor i que pugui afectar a l’activitat de les entitats o els hi 
sigui d’aplicació, incloent l’anàlisi de com els hi afecta. 

- Reunions periòdiques presencials a requeriment d’Infraestructures.cat i 
d’Ifercat, pel seguiment d’assumptes en curs. 

- Assistència jurídica presencial en reunions d’Infraestructures.cat o 
d’Ifercat, així com en la seva relació amb tercers o altres agents públics 
o privats relacionats amb l’activitat de les entitats.  
 

La resposta a petició de notes o informes haurà de fer-se en els següents terminis 
màxims: (i) notes o informes: una setmana, (ii) resposta a qüestions complexes: 72 
hores, i (iii) resposta a qüestions no complexes o urgents: 24 hores.  
 
 
La prestació dels serveis a desenvolupar en la assistència i direcció lletrada processal 
i/o arbitral i la representació d’Infraestructures.cat i d’Ifercat, mitjançant l’atorgament de 
poders, comprèn totes les actuacions jurídiques relacionades que, sense caràcter 
limitatiu, inclouen les següents:   
 

- Assistència telefònica de consultes. 
- Anàlisi de les implicacions jurídiques que es plantegin o incidències 

jurídiques que puguin sorgir, i en el seu cas, redacció d’informes de 
viabilitat de les accions, representacions o defenses a petició 
d’Infraestructures.cat o Ifercat. 

- Emissió d’informes i notes informatives sobre qüestions jurídiques que 
es requereixin per Infraestructures.cat o Ifercat. 

- Elaboració i/o revisió de documents.  
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- Reunions periòdiques presencials a requeriment d’Infraestructures.cat i 
d’Ifercat, pel seguiment d’assumptes en curs.- Assistència jurídica 
presencial en reunions d’Infraestructures.cat o d’Ifercat, així com en la 
seva relació amb tercers o altres agents públics o privats relacionats 
amb l’activitat d’Infraestructures.cat i d’Ifercat. 

- Anàlisi preliminar de l’estratègia processal i de les implicacions 
jurídiques que es plantegin o incidències jurídiques que puguin sorgir. 

- Assistència i direcció lletrada processal. 
- Assistència i intervenció en concursos de creditors en els que 

Infraestructures.cat i/o Ifercat pugui ostentar un crèdit envers un 
concursat. 

- Elaboració d’informes trimestrals sobre la situació dels processos en 
curs. 

- Assessorament i intervenció en acords extrajudicials. 
 
Els escrits processals a presentar seran prèviament validats per Infraestructures.cat o 
Ifercat a quin efecte, Infraestructures.cat o Ifercat hauran de disposar prèviament 
d’aquests en un termini mai inferior a 5 dies del termini de presentació, sense comptar 
el dia de gràcia. 
 
L’Adjudicatari i/o els lletrats adscrits al compliment del contracte hauran d’abstenir-se 
d’intervenir professionalment a favor de particulars, organismes o entitats públiques o 
privades en assumptes que afectin directament a Infraestructures.cat i Ifercat.  
 
Tots els serveis que presti en execució del contracte, l’Adjudicatari els realitzarà des 
de la seva seu o despatx professional i amb els seus mitjans personals i materials, 
sens perjudici que es requereixi l’assistència a la seu d’Infraestructures.cat i d’Ifercat o 
en un altre lloc atenent a les necessitats particulars de suport o per intervenció 
processal en procediments judicials o arbitrals. Els serveis s’executaran sempre 
respectant les normes de deontologia en l’exercici de l’advocacia. Es fa constar 
expressament que Infraestructures.cat i Ifercat es reserven la possibilitat de contractar 
altres serveis jurídics, sense que aquest contracte signifiqui l’exclusivitat del servei. 
 
 
CLÀUSULA 3 . Equip destinat a l’execució del contracte 
 
L’Adjudicatari disposarà d’un equip d’advocats suficient amb la titulació corresponent i 
formació jurídica especialitzada en les matèries que són objecte del contracte amb els 
coneixements necessaris per al seu correcte desenvolupament, amb  els requisits 
mínims següents: 

 
- Destinar a l’execució del contracte, un equip mínim de dos advocats 

especialitzats en les matèries que són objecte del contracte: 
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*Col·legiat exercent o al servei públic en els termes previstos en la Disposició Addicional 
Tercera del la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre accés a les professions d’Advocat i 
Procurador dels Tribunals. 
 
L’advocat designat per l’Adjudicatari com a supervisor i coordinador, serà la persona 
responsable que actuarà com a interlocutora amb Infraestructures.cat i Ifercat, per al 
correcte desenvolupament de l’objecte del contracte. Així mateix, serà l’encarregat de 
coordinar, fer el seguiment, revisar i donar les instruccions adients per al 
desenvolupament de les tasques assignades al/s altre/s membre/s de l’equip. 
Tanmateix, organitzarà el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del 
contracte per tal de coordinar-se adequadament amb Infraestructures.cat i Ifercat a 
efectes de no alterar el bon funcionament del contracte. 
 
Infraestructures.cat i Ifercat es reserven la facultat de requerir a l’adjudicatari la 
substitució de qualsevol dels membres que composen l’equip per tal d’assolir un 
compliment òptim del contracte. 
 
L’obligació de destinar o adscriure l’equip mínim d’advocats d’acord amb les 
condicions previstes en la present clàusula té la consideració d’obligació contractual 
essencial del contracte. 
 
 
CLÀUSULA 4. Determinació d’honoraris 
 
El servei d’assessorament jurídic es facturarà mensualment per les prestacions 
efectivament realitzades determinant el seu import amb un preu/hora màxim de 150 
euros (IVA no inclòs).   
 
El servei d’assistència i direcció lletrada, es facturarà d’acord amb el tipus 
d’actuacions i procediments processals o arbitrals efectivament assignats, atenent als 
grups i la complexitat de la prestació, segons els següents criteris i imports: 
 

Grups d’actuacions i procediments processals: 
 

- Grup A: Actes de conciliació en seu judicial, mesures cautelars sense 
oposició, sol·licituds de nul·litat d’actuacions, declinatòries i/o qüestions de 
competència, procediments monitoris, execució de sentència i títols executius 
sense oposició i en general constrenyiments de qualsevol mena sense 
oposició, incidents concursals i incidents en general que no tinguin una 
tramitació legal com a judici verbal o ordinari (en aquest cas s’entendran 
dintre del grup propi al procediment pel que es tramitin), compareixença i 
comunicació de crèdits en procediments concursals de tercers i expedients 
de jurisdicció voluntària i actuacions en diligències preliminars al judici. 

 

RECURSOS PERFIL 
1 Advocat – actuarà com a 
supervisor i coordinador 

Experiència mínima de 10 anys*, 
especialitzat en dret civil i mercantil en les 
matèries relacionades amb la contractació, 
la construcció, la promoció, explotació i 
manteniment d’obres  

1 Advocat Experiència mínima de 5 anys*, 
especialitzat en dret civil i mercantil en les 
matèries relacionades amb la contractació, 
la construcció, la promoció, explotació i 
manteniment d’obres 
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- Grup B: Judicis verbals, oposicions als convenis de concurs de creditors, 
execució de sentències, laudes arbitrals i altres títols executius quan es 
tramitin com a judici verbal. 

 
- Grup C: Judicis ordinaris, processos arbitrals i recursos d’anul·lació de 

laudes arbitrals i altres procediments quina tramitació es dugui a terme 
mitjançant judici ordinari.  

 
Les actuacions i procediments dels grups inclouen la interposició de recursos 
contra interlocutòries i les peticions d’aclariment de resolucions.   

 
 
 
 
 

GRUPS 
PROCEDIMENTS 
I ACTUACIONS 

Preu tipus 
per 

complexitat 
baixa  

Preu tipus  Preu tipus per 
complexitat alta

Grup A 
 

*no aplica  1.800€ * no aplica 

Grup B 2.000€

* aplicable 
també a 

procediments 
de fins a 
10.000 €

3.500 € * no aplica

Grup C 4.000  €

* aplicable 
també a 

procediments 
de fins a  
60.000 €

6.500 € *Es fixarà de mutu 
acord

 
 

*El preu de les prestacions amb complexitat alta es determinarà de mutu acord. 
 

Factors que es tindran en compte per determinar, segons la complexitat de la 
prestació, el preu tipus aplicable als Grups A, B i C: 

 
- Es considerarà que un procediment o actuació és de complexitat baixa 

atenent als següents  supòsits: la demanda fos succinta i sense fonamentació 
jurídica, la pràctica de la prova del procés no impliqués dificultat, quan no  
requerís  diversitat de tràmits a realitzar,  quan l’objecte del procediment fos 
similar o una reproducció d’altres procediments o actuacions en curs i, en 
definitiva com a criteri essencial, quan no es requerís especial dedicació. 

 
- Es considerarà que un procediment o actuació és de complexitat alta, atenent 

als següents  supòsits: que intervinguin pluralitat de parts, cas de formular-se 
reconvenció, quan els escrits d’al·legacions o la pràctica de la prova del 
procés impliquessin una dificultat especial, si cal  la realització de diversitat 
de tràmits superior a la d’un procés normal,  quan l’objecte del procés versés 
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sobre una pluralitat de contractes d’obres o serveis gestionats per 
Infraestructures.cat o Ifercat, i en general com a criteri prioritari, quan, be per 
l’anterior, bé per raó de la dificultat o complexitat de la matèria, es requerís 
una dedicació extraordinària d’hores.   

 
En els Processos en Segona instància els honoraris seran el 50% respecte dels que 
correspondrien a la Primera instància, d’acord als criteris de determinació de preus del 
present Plec. En el cas que es celebri vista, els honoraris podran incrementar-se fins 
un 20%. 
 
En els Recursos de cassació i infracció processal els honoraris seran el 40% respecte 
dels que correspondrien a la Primera instància, d’acord als criteris de determinació de 
preus del present Plec. En el cas que es celebri vista, els honoraris podran 
incrementar-se fins un 20%. Si el recurs no s’admet o es declara desert, per l’escrit 
d’interposició i les tasques d’impugnació prèvies a la substanciació del recurs els 
honoraris seran el 20% del que correspondria a la substanciació completa. 
 
En el supòsit de renúncia de l’acció o desistiment del procediment de qualsevol de les 
parts del procediment, els honoraris seran entre el 25-40% dels honoraris que 
correspondrien d’acord als criteris de determinació de preus del present Plec, en funció 
de les actuacions practicades i fase del procediment. 
 
En cas que els serveis a prestar per l’Adjudicatari no estiguin tipificats en el present 
Plec, per la determinació del seu cost s’aplicaran criteris de similitud respecte els 
conceptes, naturalesa del procediment i preus previstos en el present Plec. No obstant, 
si no fos possible aplicar els esmentats criteris de similitud, les parts convindran de 
comú acord el preu de la prestació. 
 
Els honoraris inclouen la fixació i reclamació de costes que seran a favor 
d’Infraestructures.cat o d’Ifercat en cas de guanyar el judici, cas que recaigui imposició 
de costes a l’altra part. 
 
Per dur a terme les prestacions del contracte, el Responsable del contracte 
formalitzarà per a les prestacions d’assistència i direcció lletrada processal i/o arbitral i 
la representació d’Infraestructures.cat i d’Ifercat un full d’encàrrec previ per cadascun 
dels procediments, determinant el pressupost del Grup d’actuacions al que 
corresponen i la quantificació d’honoraris; mentre que respecte les prestacions 
d’assessorament jurídic, el Responsable del contracte remetrà la consulta o 
assessorament concret essent la quantificació d’honoraris la que resulti de les hores 
prestades per dit assessorament.   
 
Les despeses directament relacionades amb la prestació dels serveis queden incloses 
en el preu del contracte, llevat de taxes i desplaçaments o quilometratge que es 
facturaran addicionalment als honoraris mitjançant la corresponent justificació. 
 
 
CLÀUSULA 5. Supervisió de l’execució del contracte, coordinació i seguiment 
 
Infraestructures.cat i Ifercat supervisaran mitjançant el Responsable del contracte que 
es designi l’execució de les respectives prestacions, adoptaran les decisions oportunes 
i donaran les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta 
realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li 
atribueixen.  
 



8 
 

L’Adjudicatari haurà de coordinar-se amb Infraestructures.cat i Ifercat en relació amb 
l’execució del contracte i d’acord amb el seu objecte. Amb aquesta finalitat a 
requeriment d’Infraestructures.cat o d’Ifercat es realitzaran reunions periòdiques de 
seguiment a les oficines respectives d’Infraestructures.cat o d’Ifercat. Així mateix, a 
requeriment d’Infraestructures.cat o d’Ifercat, caldrà que l’Adjudicatari es coordini amb 
qualsevol ens o agent implicat en l’activitat d’Infraestructures.cat o d’Ifercat. 
 


