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1.- OBJECTE DEL PLEC. 

L’objecte del present plec és definir i regular l’àmbit pel qual es regirà l’assistència per a la realització dels 
treballs de replanteig, la comprovació de les dades del projecte facilitat per INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A.U (en endavant INFRAESTRUCTURES.CAT), i que consisteixen, entre 
altres, en els plànols parcel·laris i superfícies afectades, la depuració de la relació dels titulars de béns i drets 
afectats amb la determinació de la seva domiciliació, la identificació i comprovació dels serveis afectats, la 
depuració de les fitxes i valoracions individualitzades, així com el suport tècnic, jurídic i administratiu de les 
diferents fases i actes que formen part del procés d’expropiació i la realització dels treballs auxiliars i 
complementaris que siguin necessaris amb motiu de les expropiacions originades per l’execució de les obres 
del projecte ......................................................... 

 

2.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR. CONTINGUT I EXTENSIÓ DE L’ASSISTÈNCIA  

Els treballs a realitzar són els que seguidament es relacionen, tenint en compte que la seva finalitat és servir 
per a la modificació dels serveis afectats i per a l’execució de l’expropiació dels béns i drets afectats pel 
projecte referenciat i, si és el cas, la posterior inscripció en els Registres de la Propietat corresponents dels 
béns i drets afectats pel procediment administratiu expropiatori. 

Per aquest motiu, els treballs a realitzar s’han de concretar en uns documents de contingut i extensió que 
segons el criteri de INFRAESTRUCTURES.CAT siguin suficients per aconseguir els objectius perseguits. 

Els continguts i nivells per a cada un dels treballs seran els següents: 

2.1.- Treballs auxiliars de replantejament previ 

2.1.1.-  Relacions formals de caràcter general 

Comprovació de la xarxa de bases de replanteig exteriors a l’obra, establerta per l’empresa adjudicatària de la 
Consultoria i Assistència per a la redacció del projecte i/o direcció de les obres de 
.........................................................., havent de refer-se les que hagin desaparegut o sofert danys quedant 
inutilitzades. Així mateix es comprovaran i/o reposaran les estaques corresponents a l’eix de l’obra, essent 
aquestes sempre d’un altre color per a diferenciar-les de l’estacat que marcarà el límit de les afeccions. 

 

2.1.2.- Replanteig auxiliars de replanteig previ 

Realització del replanteig i estacat dels límits de les afeccions (expropiació, servituds, ocupacions temporals) 
en els límits de les finques afectades, en els vèrtex de canvi d’alineació i en els punts de canvi d’amplada de 
les afeccions. S’afegiran tots els punts intermedis que siguin necessaris per a què totes les estaques siguin 
visibles entre sí, no superant en cap cas, la distància entre elles de 75 m. 

Les estaques seran d’una grandària suficient per a la seva identificació des de les adjacents i estaran 
numerades i pintades amb els distintius que s’assenyalin, tenint en compte que han de quedar diferenciades 
clarament d’altres que es puguin trobar sobre el terreny i que pertanyen a treballs o obres alienes. 

L’empresa consultora dibuixarà sobre plànols de planta del projecte a escala 1:1000 totes i cada una de les 
estaques, fent constar la seva numeració i adjuntarà una fotografia de la mateixa i un croquis amb referències 
a punts fixes i significatius, exteriors a l’obra, de forma que en qualsevol moment es puguin reposar. 

 

2.1.3.- Comprovació dels plànols parcel·laris i depuració de la relació individualitzada dels béns i drets afectats 

2.1.4.- Reconeixement i qualificació dels béns i drets afectats 
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Amb caràcter previ o simultani al replanteig de les obres, es comprovarà la classificació del sòl (no 
urbanitzable, urbanitzable, urbà) que figura en l’Annex d’Expropiacions. La informació ha d’estar confirmada 
per les Gerències Territorials del Cadastre si el temps transcorregut des de l’elaboració del projecte pogués 
induir a algun tipus de canvi en l’ordenació territorial. 

En els terrenys urbans es comprovarà el tipus de classificació urbanística d’acord a la legislació vigent. 

En els terrenys no urbanitzables es comprovarà l’aprofitament i intensitat productiva agrícola que figura en els 
registres cadastrals, així com la seva categoria, considerant també la seva classificació en el cas de que s’hi 
hagi executat un procediment de concentració parcel·lària. 

Un cop realitzat el replanteig de les obres i amb la informació comprovada sobre la classificació i qualificació 
dels terrenys, s’efectuarà una inspecció visual amb la finalitat de confrontar-los. 

 

En aquesta inspecció es procedirà a: 

 

En terrenys no urbanitzables: 
 Confirmar la qualificació cadastral 
 Comprovar la classificació de terra als efectes de concentració parcel·lària (si és el cas) 
 Comprovar el tipus d’aprofitament a què es dedica o pugui dedicar-se (per similitud amb terrenys de 

l’entorn) 

 

En terrenys urbans i urbanitzables:  
 Confirmar la qualificació urbanística (pla general, pla parcial, normes subsidiàries, projecte 

d’urbanització, etc.) 
 Confirmar l’adquisició dels drets per part del propietari, tenint en compte la legislació vigent: 

a) Drets dels propietaris de sòl urbà 
b) Drets dels propietaris de sòl urbanitzable 

 Estimar el volum d’edificació permès en el terreny 
 Estimar els barems de repercussió en funció de les expectatives de mercat 

 

2.1.5.- Situació dels límits i altres elements 

Reconèixer, identificar i situar els límits de les finques afectades entre sí i respecte a d’altres finques no 
afectades. Particularment s’investigaran i faran constar els límits d’altres expropiacions efectuades 
anteriorment. 

Es situaran sobre els plànols parcel·laris d’expropiació tots els punts de referència fixes i notoris com són les 
fites quilomètriques, edificacions, pals de línies elèctriques, telefòniques, etc. 

També es consignaran en els plànols els noms dels accidents geogràfics, vies de comunicació, etc. 

 

2.1.6.- Situació dels límits i altres elements 

Un cop localitzades i reconegudes les parcel·les o altres béns i drets afectats es comprovaran els seus 
propietaris. 

Per a la identificació de possibles propietaris que figurin com a desconeguts en el projecte s’utilitzaran totes les 
fonts d’informació possibles com: 

 
 Cadastres de rústica i urbana 
 Registres de la Propietat 
 Expedients de concentració parcel·lària (si és el cas) 
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 Ajuntaments 
 Veïns 
 Pràctics 
 Comunitats i Col·lectivitats de Regants 
 Altres 

A més a més dels noms i cognoms dels propietaris afectats (o dels seus representants legals si s’escau) es 
necessari disposar dels seus domicilis, sent molt important obtenir els domicilis actuals i fiables dels afectats 
que resideixen fora del municipi afectat. 

 

2.1.7.- Rectificació si s’escau, dels plànols parcel·laris i de la revisió concreta i individualitzada dels béns i drets 
afectats 

Un cop recollida tota la informació esmentada anteriorment i, per tant, havent-se completat o rectificat les 
dades contingudes en l’Annex d’Expropiacions, es procedeix a confeccionar els plànols parcel·laris definitius i 
la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats els quals serviran de base al procediment 
d’expropiació. 

En els plànols parcel·laris definitius a escala 1:1000 hi ha de constar tota la informació recollida i descrita en 
els apartats anteriors i en particular, en cada una de les parcel·les, hi ja de figurar inscrit i encerclat o 
enquadrat: 

 
 El nom del municipi 
 El número de la finca (dins de l’expedient d’expropiació, per municipis), polígon i parcel·la cadastral 

(rústica) o referència cadastral (urbana). 

En el cas de què s’afecti algun tipus de construcció o servei corresponent a la finca o parcel·la afectada i no hi 
figurés en els plànols de l’Annex d’Expropiacions, es realitzaran els plànols complementaris següents: 

 
 Edificis, tancament, pous, casetes i, en general, obres o serveis de poca grandària, a escala 1:50 ó 

1:100 
 Construccions de grans dimensions com naus industrials, construccions precàries, etc. a escala 1:200 

 

La relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats es redactarà definitivament i contindrà la 
següent informació: 

 Terme municipal 
 Número d’ordre de la finca afectada (per municipis) 
 Polígon i parcel·la cadastral (rústica) o referència cadastral (urbana) 
 Titular cadastral 
 Qualificació fiscal 
 Superfície cadastral 
 Titular(s) actual(s) i representant legal 
 Adreça (nom de la via pública, núm., codi postal, població, tel.) 
 Subparcel·les afectades, assenyalant classe de cultiu i la intensitat productiva 
 Superfícies expropiades per subparcel·les 
 Superfície expropiada per parcel·la (suma de les anteriors) 
 Superfície afectada de servitud per subparcel·les 
 Superfície afectada de servitud per parcel·la 
 Superfície afectada d’ocupació temporal per subparcel·les 
 Superfície afectada d’ocupació temporal per parcel·la 
 Edificacions, superfície, descripció i ús 

 



                   PLECS DE PRESCRIPCIONS 

PLP-27v03                         Plec de Prescripcions  per a realització dels treballs 
d’assistència tècnica i suport en el procediment de Mutu  

Acord o d’Expropiacions dels Béns i Drets afectats per les obres 
 

PLP-27v03 Plec per l’assistència tècnica al procediment de mutu acord i d’expripiacions dels Béns i Drets afectats  per les obres (22.05.12) Pàgina 7 de 16 

 

S’han de relacionar les parcel·les propietat de l’Administració territorial: Estat, Comunitats Autònomes, 
Províncies, Municipis, així com Organismes Autònoms o Entitats Públiques Empresarials, Confederacions 
Hidrogràfiques, Comunitats de Regants, etc. constituïdes per: 

  
 Vies de comunicació 
 Rius, torrents ... 
 Canals, sèquies ... 
 Vies pecuàries ... 
 Muntanyes comunals ... 
 Etc. 

 

2.1.8.- Identificació i comprovació dels serveis afectats 

El projecte delimita les afeccions i servituds afectades per l’execució de les obres incorporant els 
corresponents projectes per a la reposició de les mateixes. Quan s’afectin servituds de pas, sèquies, 
tanques..., etc., que s’hagin de reposar directament pel constructor, s’inclourà l’import d’aquesta reposició en el 
Pressupost d’Execució Material del projecte. 

En cas de què les reposicions hagin de ser executades per les societats titulars o explotadores dels serveis 
(telèfons, telègrafs, electricitat, gas, aigua, canals, etc.), al projecte de reposició hi figurarà la descripció de les 
obres a realitzar i el seu pressupost d’execució el qual s’inclou com a partida del pressupost d’expropiacions i 
indemnitzacions. 

Concretament l’empresa consultora, en la fase d’inspecció visual dels terrenys afectats, identificarà els serveis 
afectats i comprovarà les següents dades: 

 
 Municipi 
 PQ inicial i PQ final del servei afectat 
 PQ inicial i PQ final de la variant projectada 
 Titular del servei afectat i el seu domicili social 

 

2.1.9.- Estudi de mercat en els municipis afectats 

L’empresa consultora efectuarà una investigació del valor de mercat corresponent a les últimes transaccions 
efectuades en el terme municipal afectat, investigació que es realitzarà independentment del treball de camp, a 
fi i efecte d’obtenir dades fiables no influenciades pels titulars afectats. 

A tal efecte s’investigaran les Cambres Agràries Provincials, Registres de la Propietat, API, etc. 

Aquest estudi de preus de mercat es confrontarà amb el de valors màxims i mínims que figura en l’Annex 
d’Expropiacions del projecte de referència i, conseqüentment l’empresa consultora proposarà en un Plec de 
raonaments els criteris de valoració que s’han d’utilitzar. 

Aquest plec de raonaments serà tramés a INFRAESTRUCTURES.CAT per a què, prèviament estudiat i 
comprovat, fixi definitivament el ventall de preus màxims i mínims a utilitzar en el procediment d’expropiació. 

 

2.2.- Treballs a realitzar fins a l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació  

2.2.1.- L’empresa consultora seguint les instruccions de INFRAESTRUCTURES.CAT, realitzarà els treballs per 
a preparar materialment la resolució convocant l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació, que juntament 
amb la relació definitiva dels béns i drets afectats, lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva 
comprovació i aprovació per l’Administració. 
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Un cop aprovada la resolució, INFRAESTRUCTURES.CAT la remetrà acompanyada de la relació de béns i 
drets afectats al consultor, per tal que en faci al seu càrrec publicació als següents mitjans: 

 
 DOGC 
 BOP (si fos necessari) 
 BOE (si fos necessari) 
 Dos diaris de la capital de província de gran difusió designats per INFRAESTRUCTURES.CAT 
 Ajuntaments on es trobin els béns i drets afectats, per a la seva exposició en el tauler d’anuncis per un 

període de vuit dies, acompanyant-hi la convocatòria de l’Alcalde o Regidor a qui delegui per a la seva 
assistència a l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació. 

 

2.2.2.- Així mateix, s’encarregarà de confeccionar les notificacions personals que lliurarà a 
INFRAESTRUCTURES.CAT adjuntant la resolució de la convocatòria i comunicant el lloc, dia i hora de 
l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació. 

Un cop comprovades i aprovades per la direcció dels treballs, seran lliurades a INFRAESTRUCTURES.CAT 
adjuntant-hi l’acusament de rebuda degudament complimentat amb les dades del remitent que s’indiquin. A 
continuació el consultor en farà la tramesa al seu càrrec. 

En el cas de què no es conegui el domicili d’algun dels afectats, s’haurà de lliurar un ofici a l’Ajuntament 
corresponent, adjuntant aquestes notificacions, demanant que siguin lliurades al afectats en cas de conèixer el 
seu domicili. 

 

2.2.3.- Durant l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació, l’empresa consultora haurà de desplaçar als 
Ajuntaments l’equip humà i material suficient, a criteri de INFRAESTRUCTURES.CAT, per a proporcionar el 
suport tècnic, jurídic i administratiu contractat, i garantirà l’exactitud de les dades aportades, havent d’esmenar 
“in situ” qualsevol incidència relacionada amb els mateixos. 

La composició de l’equip constarà com a mínim de tres Administratius o Mecanògrafs, tres Enginyers Tècnics 
Agrícoles, un Advocat, un Informàtic, un Llicenciat especialista en cada un dels béns afectats (Arquitecte, 
Arquitecte Tècnic, Economista, Enginyer Industrial, Enginyer de Camins o Enginyer de Mines, etc.) i del 
personal necessari per a realitzar una correcta assistència a l’afectat i donar-li totes i cada una de les 
explicacions que sol·liciti. INFRAESTRUCTURES.CAT podrà autoritzar a proposta de la consultora i en funció 
del volum de treball del procediment d’expropiació, la reducció del personal que composa l’equip humà 
desplaçat. 

 

2.2.4.- El consultor haurà de realitzar un informe en cas de què durant l’aixecament de les actes prèvies es 
formulessin al·legacions o s’observés algun element que pogués influir després durant l’execució de l’obra. 
Aquest informe es lliurarà a la direcció del contracte per a transmetre’l a continuació al director de l’obra. 

 

2.2.5.- En el cas de que a la zona afectada per l’expropiació, existeixin acords col·lectius en quant als preus 
unitaris dels béns afectats pel procediment, que atenent a la valoració feta per la consultora i acceptada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT, quedin dins del ventall de preus acceptable, en el mateix acte d’aixecament de 
les Actes Prèvies, s’oferirà als propietaris el corresponent conveni de just preu per mutu acord. 

2.3.- Treballs a realitzar fins a l’aixecament de les actes d’ocupació 

2.3.1.- L’empresa consultora, segons les dades reflectides en les Actes Prèvies a l’Ocupació, actualitzarà si 
s’escau, tant les fitxes individuals de cada finca com els plànols parcel·laris d’expropiació. En base a les fitxes 
actualitzades, calcularà i redactarà els fulls de Dipòsit Previ a l’Ocupació i, si és necessari, els corresponents 
als Perjudicis derivats per la Ràpida Ocupació, a fi i efecte de ser aprovades per INFRAESTRUCTURES.CAT. 
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2.3.2.- Un cop aprovats per INFRAESTRUCTURES.CAT els imports dels Dipòsits Previs a l’Ocupació (DPO) i 
dels Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO), el consultor prepararà el corresponent informe tècnic justificant els 
preus aplicats i tota la documentació necessària per a sol·licitar el lliurament dels fons necessaris (segons 
model informàtic que proposarà el consultor o proporcionarà INFRAESTRUCTURES.CAT), així com la 
convocatòria per a procedir al seu pagament, que lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva revisió i 
control. 

A continuació, el consultor preparà les notificacions personals en les quals es fixen el lloc, dia i hora del 
pagament i aixecament de les Actes d’Ocupació, adjuntant-ne els corresponents fulls de valoració dels DPO i 
PRO. Així mateix complimentarà els acusaments de rebuda necessaris per a cada notificació personal. A 
continuació el consultor en farà la tramesa al seu càrrec. 

2.3.3.- També s’encarregarà de trametre, al seu càrrec, al Registre de la Propietat corresponent, l’obtenció de 
la Nota Simple de cada una de les finques afectades. El consultor, mitjançant el seu servei jurídic, comprovarà 
la titularitat dels béns i drets afectats i emetrà, amb temps suficient, un informe escrit sobre la procedència de 
l’abonament del Dipòsit Previ i dels Perjudicis per la Ràpida Ocupació. 

Tal i com s’ha establert per a l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació, l’empresa consultora desplaçarà 
als Ajuntaments un equip humà i material suficient per a proporcionar assistència tècnica, jurídica i 
administrativa al pagament de DPO i PRO i a l’aixecament de les Actes d’Ocupació, havent de resoldre 
qualsevol incidència que es pugui presentar en el decurs de l’acte. Aquest equip haurà d’estar format segons 
s’ha indicat anteriorment. 

2.3.4.- Quan els titulars dels béns i drets afectats no hagin comparegut a la convocatòria de pagament dels 
Dipòsits Previs a l’Ocupació i dels Perjudicis per Ràpida Ocupació o hagin refusat el seu cobrament, 
INFRAESTRUCTURES.CAT els consignarà a la Caixa General de Dipòsits, d’acord al que fixa la legislació 
vigent, corresponent al consultor la redacció, amb caràcter urgent, dels documents necessaris a l’efecte. 

2.3.5.- En aquells expedients en què els titulars per qualsevol causa no hagin comparegut en cap de les seves 
fases, sigui desconegut, estigués incapacitat i sense tutor, o fos una propietat en litigi, el consultor prepararà 
tota la documentació necessària, que lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva verificació i posterior 
lliurament al DAAM i/o Ministeri Fiscal. 

2.4.- Treballs a efectuar fins a la fixació del just preu i el seu pagament 

2.4.1.- El consultor estudiarà i prepararà les respostes en forma de resolució administrativa a les peticions 
d’expropiació total o de restes de finca o a d’altres reclamacions de caràcter singular formulades pels titulars de 
béns i drets afectats presentades en el decurs de l’expedient, documentació que lliurarà a 
INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva aprovació, procedint després al seu lliurament per correu certificat 
amb acusament de rebuda. 

2.4.2.- L’empresa consultora, en base a les fitxes individuals actualitzades, utilitzant el ventall de preus mínims 
i màxims per aprofitament i el de les obres i instal·lacions definitivament aprovades per 
INFRAESTRUCTURES.CAT, realitzarà fitxes individualitzades per a cada finca amb la valoració desglossada i 
justificada dels béns i drets afectats i dels perjudicis ocasionats. 

Cada fitxa contindrà les següents dades: 
 Municipi 
 Número d’ordre de la finca 
 Sòl: 

 Superfície d’expropiació en m² i preu en €/m² 
 Superfície de servitud en m² i preu en €/m² 
 Superfície d’ocupació temporal en m² i preu en €/m² 

 Vol: 
 Plantacions, especificant el tipus i collites pendents, donant la superfície de cada una d’elles en m² 

i el preu en €/m² 
 Construccions, existents definint el tipus de construcció, estat, finalitat, percentatge afectat sobre 

el total, unitats de mesura afectades en cada una d’elles i el preu en €/unitat 
 Instal·lacions, definint el tipus, unitats de mesura afectades de cada una i el preu en €/unitat 
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 Perjudicis ocasionats: 
 Descriure els perjudicis que s’ocasionaran a causa de les obres d’execució del projecte, 

justificant-los de forma raonada i procedint a la seva valoració 

 

Valoracions parcials: 

 
 Valoració del sòl: multiplicant les superfícies afectades pels valors aplicats s’obtindrà el valor del sòl 
 Valoració del vol: multiplicant les unitats de mesura pels preus unitaris s’obtindrà el valor del vol 
 Valoració dels perjudicis: en base als perjudicis justificats i els seus valors unitaris s’obtindrà el valor dels 

mateixos (s’inclouran en aquesta partida com a un sumand més, els perjudicis per la ràpida ocupació) 

Valoració total de la finca: 

 
 Serà la que resulti de sumar les valoracions parcials del sòl, vol i perjudicis. 

Aquestes fitxes individualitzades de valoració realitzades per la consultora amb temps suficient, serviran per a 
l’inici de les negociacions per arribar a un conveni de mutu acord i en cas contrari serviran de base per a 
redactar els Fulls d’Apreciació de l’Administració. 

 

2.4.3.- Els preus aplicats i les valoracions individuals obtingudes per a cada una de les finques afectades 
hauran d’ajustar-se als barems establerts per INFRAESTRUCTURES.CAT, i seran expressament acceptades 
finca per finca. 

2.4.4.- El consultor prepararà i confeccionarà les notificacions individuals comunicant el lloc, dia i hora de la 
convocatòria per intentar aconseguir un acord amistós. 

També prepararà i confeccionarà les notificacions al Ministeri Fiscal, convocant-lo al tràmit de mutu acord per a 
tots els expedients que tingui al seu càrrec. 

Un cop estiguin confeccionades, el consultor lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT les notificacions i 
l’acusament de rebuda degudament complimentat, dels quals en farà després tramesa al seu càrrec. 

2.4.5.- El consultor haurà de desplaçar al lloc designat per a efectuar les negociacions, un equip suficient a 
criteri de INFRAESTRUCTURES.CAT per a proporcionar l’assistència tècnica, jurídica i administrativa 
necessària per a aquest acte a fi i efecte d’aconseguir, sota la supervisió de INFRAESTRUCTURES.CAT el 
major nombre possible de convenis per mutu acord. 

Un cop aconseguit l’acord amb els afectats, el consultor complimentarà el conveni de just preu per mutu acord 
seguint les instruccions de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

El consultor confeccionarà l’informe tècnic reglamentari justificant els preus aplicats i la corresponent sol·licitud 
de fons, agrupant els convenis per mutu acord subscrits seguint les normes i el model informàtic que marqui 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

2.4.6.- A continuació i en el cas de què algun dels titulars afectats no hagi aportat a l’expedient el certificat 
registral de domini i càrregues, i INFRAESTRUCTURES.CAT ho consideri necessari, encarregarà al consultor 
per a què al seu càrrec, els obtingui dels Registres de la Propietat corresponents. 

El servei jurídic del consultor proporcionarà el suport legal previ al pagament del just preu acordat, i  requerirà 
si s’escau als titulars per a què realitzin els tràmits necessaris per a regularitzar la seva situació registral la qual 
permeti el pagament de les indemnitzacions corresponents. 

2.4.7.- El consultor confeccionarà les convocatòries a les Actes de Pagament del just preu i Ocupació 
Definitiva, que un cop aprovades per INFRAESTRUCTURES.CAT, les remetrà per correu certificat amb 
acusament de rebuda a tots i cada un dels titulars dels béns i drets afectats i assistirà tècnicament, jurídica i 
administrativa a INFRAESTRUCTURES.CAT en l’acte del seu aixecament, així com en la realització del rebut 
corresponent seguint el model que li marqui INFRAESTRUCTURES.CAT. 
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El consultor efectuarà els càlculs per a la determinació dels interessos de demora tant en la determinació del 
just preu com en el pagament, en cas de produir-se, i formularà la sol·licitud dels fons corresponents. 

2.5.- Treballs a efectuar fins a la tramesa al Jurat d’Expropiacions de Catalunya dels expedients en 
els quals no s’hagi arribat al mutu acord 

2.5.1.- Exhaurits els terminis legals i quan INFRAESTRUCTURES.CAT consideri esgotades les possibilitats 
d’arribar a un acord en la valoració amb els afectats, el consultor haurà de preparar la tramesa de les 
notificacions requerint el Full d’Apreuament als afectats que no hagin signat el mutu acord. Serà necessari que 
trameti les notificacions per correu certificat amb acusament de rebuda. 

2.5.2.- El consultor analitzarà els Fulls d’Apreuament dels afectats i informarà a INFRAESTRUCTURES.CAT 
per escrit sobre els criteris i conceptes de valoració utilitzats en els mateixos, a fi i efecte de procedir a la seva 
acceptació o rebuig. 

Seguidament, redactarà, amb la supervisió de INFRAESTRUCTURES.CAT el Full d’Apreuament de 
l’Administració i el remetrà als afectats amb el requeriment d’acceptació o rebuig del mateix. 

En el cas de què l’afectat no respongués al Full d’Apreuament de l’Administració, el consultor remetrà per 
correu certificat amb acusament de rebuda, un requeriment per a què respongui al mateix. 

2.5.3.- Un cop exhaurits els terminis legals, el consultor prepararà i efectuarà la tramesa al Jurat d’Expropiació 
de Catalunya dels expedients individualitzats en els que no s’hagi arribat a un acord en la valoració i els donarà  
a INFRAESTRUCTURES.CAT per al seu lliurament al Jurat a través del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

2.6.- Assistències especials 

2.6.1.- Assistència a la convocatòria i aixecament d’Actes Prèvies a l’Ocupació per al tràmit d’edictes. 

2.6.2.- Assistència a la tramesa al Ministeri Fiscal dels expedients de titulars desconeguts, no compareguts, 
incapacitats legals sense tutor o finques amb propietat en litigi. 

2.6.3.- Assistència al possible requeriment del Jurat d’Expropiació de Catalunya a INFRAESTRUCTURES.CAT 
o al DAAM per a defensa del Full d’Apreuament de l’Administració i/o últim intent d’aconseguir l’adquisició 
amistosa per mutu acord. 

2.6.4.- Assistència a possibles implicacions d’afeccions derivades del projecte o els seus modificats. 

Tots aquells treballs auxiliars i complementaris que INFRAESTRUCTURES.CAT estimi procedents en relació a 
cada una de les fases de l’expedient d’expropiació, així com qualsevol informe tècnic o jurídic que 
INFRAESTRUCTURES.CAT requereixi i que estigui relacionat amb el procediment d’expropiació. 

2.7.- Assistències especials 

El consultor haurà d’obtenir els següents documents per cada una de les finques afectades: 
 Certificat de classificació i qualificació urbanística dels terrenys urbans o urbanitzables 
 Nota simple registral fotocopiada 

En cas de que INFRAESTRUCTURES.CAT ho consideri necessari i prèvia comunicació al consultor, aquest 
obtindrà també: 

 Certificats registrals de domini i de càrregues 

La partida de costos per aquests dos conceptes està inclosa l’import estimat per expedient. 

3.- LA REGULACIÓ DE RELACIONS I DE L’ESTABLIMENT I LLIURAMENT D’INFORMACIÓ ENTRE 
INFRAESTRUCTURES.CAT I LA DIRECCIÓ D’OBRA 

INFRAESTRUCTURES.CAT posarà a disposició del consultor: 
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 L’Annex o Annexes d’Expropiacions del projecte ............................................................ relatius als 
municipi/s que formen part del present plec de prescripcions tècniques que estarà format per: 

 
 Memòria 
 Relació de béns i drets afectats 
 Plànols parcel·laris a escala 1:1000 
 Coordenades de les bases de replanteig 
 Coordenades de la poligonal dels límits de les afeccions 

 
 Al·legacions presentades pels afectats durant el període d’informació pública i, en el seu cas, les 

respectives respostes de les esmentades al·legacions efectuades pel Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. 

  
 Fitxes individualitzades per finques. 
 Reportatge fotogràfic. 
 Models d’impresos (Actes, notificacions i citacions) elegits de la proposta que presentarà el consultor. 
 Suports informàtics en CD-ROM, dels parcel·laris efectuats per la consultora adjudicatària de projecte i/o 

direcció d’Obra. 
  

4.- PROGRAMA I TERMINI D’EXECUCIÓ 

El consultor presentarà el programa de treball que regirà el desenvolupament de les diferents fases i tràmits de 
l’expedient d’expropiació fins a la seva finalització, tenint en compte sempre que el termini màxim per a la 
realització de cada un dels treballs parcials ha de ser l’assenyalat en la Llei d’Expropiació Forçosa i el seu 
Reglament. Tot això sense perjudici de què, tant el replanteig com els treballs previs a l’aixecament de les 
Actes Prèvies a l’Ocupació, s’hauran d’acabar en el termini d’un mes a partir del lliurament de la documentació 
a què fa referència el punt 3 d’aquestes prescripcions tècniques, i la totalitat de les activitats hauran d’acabar-
se abans d’un termini de 4 mesos, igualment a comptar a partir del lliurament de la documentació, deixant de 
banda els retards per circumstàncies alienes al consultor. 

L’abonament dels treballs es realitzarà mitjançant certificació del treball executat, segons el programa de gestió 
aprovat i d’acord amb el següent barem: 

 

10% 
 Replanteig de la zona afectada 
 Comprovació del parcel·lari i de la relació de béns i drets afectats 
 Identificació i comprovació dels serveis afectats 

25% 
 Actes Prèvies a l’Ocupació 

20% 

 

 

 Càlcul del DPO i PRO i notes simples registrals i/o certificats de domini i 
càrregues 

 Aixecament de les Actes d’Ocupació 
 Pagament de DPO i PRO o consignació 

20% 

 

 

 Valoració i tràmit per mutu acord 
 Sol·licitud del Full d’Apreuament 
 Confecció i remissió del Full d’Apreuament 

 

15% 

 

 Acta de Pagament i Ocupació Definitiva 
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10% 

 

 Revisió del parcel·lari i fitxes individuals 
 Lliurament del parcel·lari definitiu en CD-ROM 
 Lliurament de la resta de documentació 

 

 

En funció del tipus de béns que cal expropiar, s’estima un cost per expedient de ............. €. 

El nombre d’expedients d’aquest tram és el que generaran el total de les finques del municipi afectades pel 
projecte de referència, considerant l’existència de possibles expedients incidentals derivats per arrendaments, 
essent a càrrec del contractista els possibles projectes modificats que s’aprovin o noves afeccions en aquests 
municipis i que puguin incrementar el nombre d’expedients a realitzar. En l’estimació s’hi considera inclòs el 
cost de totes les notes simples i possibles certificats de domini i càrregues que sigui necessari sol·licitar als 
respectius Registres de la Propietat a judici de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

L’import total de l’esmentat anteriorment puja la quantitat de ................................ €, desglossades en el 
següent quadre: 

 

MUNICIPI EXPEDS./FINQUES PTES./EXPED.-FINCA Total/€ 

    

    

    

    

 IVA (16%)  

 TOTAL  

 

5.- DIRECCIÓ I CONTROL DELS TREBALLS 

La direcció serà a càrrec de la Unitat Jurídica de INFRAESTRUCTURES.CAT. L’esmentada Unitat, realitzarà 
un control de la qualitat dels treballs i el compliment dels terminis establerts i rebrà el contracte quan aquest 
s’hagi finalitzat. Podrà recollir del consultor informació sobre el desenvolupament dels treballs i indicar la 
conveniència d’introduir les variacions específiques que consideri necessàries per al seu correcte 
desenvolupament. 

La Direcció desenvoluparà una funció coordinadora i establirà els criteris i línies generals de l’actuació del 
Consultor, que realitzarà tots els treballs necessaris per completar l’expedient d’expropiació. En conseqüència, 
la Direcció no serà responsable, directament o solidària, de tot allò que amb plena responsabilitat tècnica i 
legal, projecti o calculi el Consultor. 

6.- PERSONAL DE L’EMPRESA CONSULTORA 

El Consultor disposarà del personal necessari per a la correcta execució del treball, havent de presentar en la 
seva oferta com a mínim un equip integrat per un Director d’equip, amb titulació d’enginyeria superior, amb 
amplia experiència en treballs de consultoria i assistència en obres públiques relacionats amb l’objecte del 
contracte, un llicenciat en Dret, amb experiència en matèria d’expropiacions i qüestions relacionades amb 
determinació de propietats, herències, etc., un enginyer superior o tècnic agrícola, amb experiència en 
expropiacions i valoracions rústiques, un equip de topografia, amb experiència, capacitat i mitjans per a 
interpretar i replantejar en el terreny les referències necessàries i el personal auxiliar, que malgrat no s’esmenti 
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de manera expressa a l’oferta, la seva disponibilitat no haurà de condicionar en cap cas el desenvolupament 
del treball. 

El consultor ha de tenir elements i personal amb capacitat i experiència demostrada d’almenys 4 anys en la 
realització de tots i cada un dels treballs exigits en aquest Plec de prescripcions tècniques, comptats a partir de 
la data de publicació de la licitació en els diaris corresponents, la qual cosa ha d’estar expressament 
especificada en la seva proposta. 

 

Haurà de designar per escrit una persona com a representant de l’empresa consultora davant de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, que serà el responsable de l’execució correcta dels treballs i del compliment dels 
terminis. 

El consultor proporcionarà a INFRAESTRUCTURES.CAT una relació de les persones especialitzades 
designades per a l’execució dels treballs objecte del present Plec de prescripcions tècniques, no podent 
delegar en cap altra persona els treballs a efectuar, excepte conformitat expressa de 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

En la relació de persones proporcionades pel consultor, figurarà un llistat amb titulats superiors i tècnics 
especialistes idonis per a cada classe de béns i drets afectats. El coneixement de la llengua catalana serà un 
factor imprescindible. 

7.- ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

El consultor aportarà una relació dels treballs efectuats o en fase d’execució d’assistència tècnica al procés 
d’expropiació, contractats durant els últims 4 anys, amb especificació dels projectes i administracions o 
organismes beneficiaris contractants. 

8.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR 

La documentació a lliurar serà la fixada en les presents prescripcions i segons el programa i terminis 
assenyalats en el punt 4. 

S’estableix com a norma que el consultor informarà per escrit i de forma sistemàtica de l’estat dels expedients 
cada 15 dies, al finalitzar cada una de les fases indicades en aquest plec i en qualsevol moment a sol·licitud de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, elaborarà un quadre de ràpida lectura en el qual constarà l’estat real de cada 
expedient d’expropiació objecte del present contracte. 

El consultor, al finalitzar els treballs haurà de lliurar l’expedient constituït pels duplicats de la documentació 
generada en la tramitació i que estiguin en el seu poder. 

 

Els expedients contindran: 

 

 PROPIETARIS 
1. Al·legacions presentades durant la fase d’informació pública al Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) 
2. Resposta de les esmentades al·legacions (en poder del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural.. 
3. Fotocòpia de la citació a l’afectat a l’aixecament d’Actes Prèvies (DAAM). 
4. Fotocòpia de l’acusament de rebuda de l’esmentada citació (DAAM). 
5. Acta Prèvia a l’Ocupació (2 originals el de la consultora i el de INFRAESTRUCTURES.CAT). 
6. Documentació aportada (escriptures, cèdules cadastrals, PAC, etc.) 
7. Fotocòpia de la citació a l’afectat a l’aixecament de l’Acta d’Ocupació. 
8. Full de càlcul del Dipòsit Previ a l’Ocupació (DPO). 
9. Full de càlcul dels Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO). 
10. Fotocòpia de l’acusament de rebuda de l’esmentada citació (DAAM). 
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11. Acta d’Ocupació (2 originals de la consultora i la de INFRAESTRUCTURES.CAT). 
12. Nota simple registral / Certificat de Domini i Càrregues / Certificat de Pública Notorietat. 
13. Rebut de pagament de Dipòsit Previ a l’Ocupació (DPO) i Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO) 

/ Fotocòpia del Full de Consignació. 
14. Citació a tràmit d’apreuament per mutu acord (fotocòpia). 
15. Fotocòpia de l’acusament de rebuda de l’esmentada citació. 
16. Acta d’Apreuament per mutu acord. 
17. Citació a l’Acta de Pagament i Ocupació Definitiva. 
18. Acta de Pagament i Ocupació Definitiva (poders notarials que s’aportin per al cobrament). 
19. Rebut de Pagament / Fotocòpia del Full de Consignació. 
20. Justificació del mutu acord. 
21. Sol·licitud del Full d’Apreuament a l’afectat (DAAM). 
22. Full d’Apreuament de l’afectat (ofici de remissió del DAAM al Perit de l’Administració). 
23. Ofici de remissió a l’afectat i Full d’Apreuament de l’Administració. 
24. Acceptació/Rebuig de la valoració per part de l’afectat/Administració. 
25. Ofici de remissió al Jurat d’Expropiació de Catalunya Forçosa. 
26. Resolució del Jurat i ofici del DAAM comunicant-ho a INFRAESTRUCTURES.CAT. 
27. Procediments posteriors en els Jutjats del Contenciós Administratiu i TSJ. 

 

 ARRENDATARIS (Procediment incidental) 
1. Acta Prèvia a l’Ocupació (fotocòpia). 
2. Citació a l’arrendatari per al cobrament dels Perjudicis per Ràpida Ocupació (PRO). 
3. Acta d’Ocupació (original). 
4. Rebut de Pagament / Fotocòpia del Full de Consignació. 
5. Acta d’Apreuament de mutu acord amb l’arrendatari o, si s’escau, els punts 21 a 27 anteriors. 
6. Citació a l’Acta de Pagament i Ocupació Definitiva. 
7. Acta de Pagament i Ocupació Definitiva. 
8. Rebut de pagament / Fotocòpia del Full de Consignació. 
9. Tots els documents que aporti l’arrendatari. 

 

 DESCONEGUTS, INCAPACITATS, FINQUES LITIGIOSES 
1. Els mateixos documents citats en els punts 3 a 11 i 13 anteriors. 
2. Full d’Apreuament de l’Administració. 
3. Fotocòpia del Full de Consignació de la quantitat concurrent. 
4. Ofici de remissió a la Fiscalia. 

 

S’haurà de lliurar una còpia dels expedients generats de tota la documentació per a la seva remissió al DAAM, 
Direcció General, Servei d’Expropiacions, etc., segons el seu model d’arxiu i complimentar les seves fitxes de 
control. INFRAESTRUCTURES.CAT proporcionarà els models a complimentar sol·licitats pel DAAM. 

El consultor facilitarà les carpetes necessàries segons el model acordat per INFRAESTRUCTURES.CAT a fi i 
efecte d’obrir els expedients individuals que s’hauran d’actualitzar en temps real. 

Tota la documentació generada serà lliurada a més a més amb suport informàtic especificat al punt 9 del 
present plec, facilitant-se el parcel·lari definitiu que resulti del tràmit d’expropiació, en suport informàtic i dos 
plotejats en DIN A3. S’haurà de lliurar a INFRAESTRUCTURES.CAT un CD-ROM amb el parcel·lari definitiu on 
s’identifiquen els terrenys que INFRAESTRUCTURES.CAT o el beneficiari de l’expropiació ha obtingut un cop 
finalitzat el procediment. 

Serà necessari que tota la documentació lliurada pel consultor sigui acceptada per 
INFRAESTRUCTURES.CAT com a condició prèvia e indispensable per al seu pagament. 

L’empresa consultora es compromet a realitzar totes les modificacions necessàries fins que les tasques siguin 
totalment satisfactòries per part de INFRAESTRUCTURES.CAT. 
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9.- SUPORT INFORMÀTIC 

L’empresa consultora utilitzarà per a la realització del present contracte, al menys i per a què puguin funcionar 
tres equips simultàniament: 

 3 ordinadors portàtils amb processador INTEL INSIDE pentium II MMX de 132 MHz. Al menys de 3,2 GB 
de memòria ROM, i 32 MB de memòria RAM. 

 Teclats compatibles amb la llengua catalana. 
 3 impressores portàtils. 
 1 fotocopiadora per a totes les actuacions que es facin en els Ajuntaments. 
 1 telèfon mòbil. 

 

 Suport lògic: 
 Entorn operatiu Windows-95 
 Microsoft Office 2000 
 Programa de tractament fotogràfic, a determinar per INFRAESTRUCTURES.CAT. 
 Auto CAD versió 14. 

 

En qualsevol moment el director tècnic de INFRAESTRUCTURES.CAT podrà exigir del consultor el material 
informàtic que cregui necessari per al desenvolupament dels treballs encarregats. 

10.-  TRANSPORT 

L’empresa consultora disposarà dels vehicles necessaris i adequats per als treballs que s’hagin d’efectuar 
d’acord amb el present plec de prescripcions, tenint en compte les condicions del terreny i els desplaçaments, 
posant-los a disposició de INFRAESTRUCTURES.CAT en el cas de la necessitat de desplaçar-se als terrenys 
si ho sol·licita algun afectat durant l’aixecament de les Actes Prèvies a l’Ocupació o en altres fases del 
procediment. 

 

11.- ÚS DEL CATALÀ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (RECOMANACIÓ 1/2009, DE 30 DE JULIOL, DEL 
PLE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA)  

D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús 
del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves 
relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista 
ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 

Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l'aranès, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 

 




