
          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-18v04      Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a 
l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de 
regants 

PLP-18v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de regants  (22.05.12)  Pàgina 1 de 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURES.CAT 
 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
PER A L’ELABORACIÓ DEL CENS INFORMATITZAT DE LA 

COMUNITAT DE REGANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-18v04      Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a 
l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de 
regants 

PLP-18v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de regants  (22.05.12)  Pàgina 3 de 15 

ÍNDEX 

 

1.-GENERALITATS.....................................................................................................................3 

2.-OBJECTE DE L’ENCÀRREC. ................................................................................................3 

3.-SUPERVISIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS.........................................................................3 

4.-PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR ..................................3 

5.-DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS.............................................................................3 

6.-DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT AL CONSULTOR .......3 

7.-DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS............................................................................................3 

8.-DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL TREBALL ...................................................................3 

9.-EXPEDIENT DEL TREBALL ..................................................................................................3 

10.-PROGRAMA DE TREBALL PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CENS .3 

11.-PRESENTACIÓ DELS TREBALLS ......................................................................................3 

12.-ACCEPTACIÓ DEL TREBALL .............................................................................................3 

13.-PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT ......................................................................3 

 

 

 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-18v04      Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a 
l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de 
regants 

PLP-18v04 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per a l’elaboració del cens informatitzat de la comunitat de regants  (22.05.12)  Pàgina 4 de 15 

1.- GENERALITATS 

El present Plec de Prescripcions Tècniques, que formarà part del contracte, té la finalitat de descriure els 
treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, 
directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i 
concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el 
Consultor adjudicatari de l’encàrrec, per que els treballs, un cop quedi garantida i assegurada la seva qualitat, 
coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts per INFRAESTRUCURES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, S.A.U. (d’ara en endavant INFRAESTRUCTURES.CAT) 

2.- OBJECTE DE L’ENCÀRREC. 

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la realització d’un GIS (Sistema d’Informació Geogràfica) que incorpori i 
actualitzi el Cens de la Comunitat de Regants.......” 
 
Aquest encàrrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Consultor per a l’elaboració d’una 
base de dades relacional que incorpori l’esmentat Cens d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en 
aquest plec, per que assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició. 
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per assolir el ple compliment de l’objecte de l’encàrrec 
efectuat serà per compte del Consultor adjudicatari, llevat d’allò consignat a l’apartat 6 del present Plec 
“Documentació a lliurar per INFRAESTRUCTURES.CAT al Consultor”. 

3.- SUPERVISIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

3.1.- Supervisió dels treballs 

La supervisió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs d’elaboració del Cens corresponen a 
INFRAESTRUCTURES.CAT, que els haurà de lliurar al DAAM per la seva aprovació. 
 
Per poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Supervisió del Treball tindrà 
accés, en nom de INFRAESTRUCTURES.CAT, en qualsevol moment, a les dades i documents que el 
Consultor estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
 
A aquests efectes, el Consultor facilitarà tant com sigui possible la revisió dels treballs en curs dins la seva 
pròpia oficina al personal designat per la Supervisió del Treball.  
 
La Supervisió del Treball establirà en cada cas i al inici del treball, el règim de reunions de seguiment amb 
l’equip de redacció, així com el seu contingut. 

3.2.- Autoria dels treballs 

L’Autoria dels treballs recau en el Delegat del Consultor. 
 
El Delegat del Consultor, com Autor del Treball, es responsabilitza plenament del contingut del mateix, llevat 
que hagi fet constar de manera expressa i per escrit la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris 
o solucions que hagin estat establerts per la Supervisió del Treball. 

4.- PERSONAL, OFICINA I MITJANS A DISPOSAR PEL CONSULTOR 

4.1.- Personal 

El personal que en cada fase de la realització del Treball haurà de formar part de l’equip del Consultor, serà 
l’idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida. 

INFRAESTRUCTURES.CAT, a través del Supervisor del Treball, valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones assignades a l’ elaboració del Treball i podrà exigir quan ho consideri oportú, la substitució de part o 
de la totalitat d’aquest personal i el Consultor haurà d’acceptar i complir aquesta substitució en el termini de 
les dues setmanes següents a la comunicació feta per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Qualsevol canvi en el personal assignat a l’elaboració del Treball haurà d’ésser sotmès a la prèvia aprovació 
de INFRAESTRUCTURES.CAT. 
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El Consultor nomenarà un Delegat amb la titulació acadèmica adient, que serà l’autor del Treball i que haurà 
d’ésser acceptat per INFRAESTRUCTURES.CAT. El Delegat del Consultor ha d’estar capacitat suficientment 
per representar-lo davant INFRAESTRUCTURES.CAT en totes les qüestions tècniques, econòmiques i legals 
que es presentin en relació amb el Contracte durant la seva vigència. 

En el document de l’oferta, s’explicitarà amb detall el personal facultatiu que sota la dependència del Delegat 
realitzarà les diferents tasques per dur a terme el Cens. 

4.2.- Oficina 

Des de la signatura del Contracte de l’encàrrec fins  a la data de lliurament del treball complert, el Consultor 
haurà de disposar d’una oficina ubicada a la comarca on pertany la Comunitat de regants. o a les comarques 
adjacents, en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es durà a terme el seguiment i control dels 
treballs encarregats. Aquest control i seguiment també es podrà efectuar a la seu de 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

4.3.- Mitjans 

El Consultor s’obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris (fax, telèfon, correu electrònic, 
aparells específics, mobiliari, ,.etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; 
especialment aquells referents a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió i que s’esmenten en 
aquest Plec. 

El Consultor proposarà el programa de GIS que haurà de gestionar el treball final del Cens informatitzat. 
INFRAESTRUCTURES.CAT aprovarà o desestimarà la idoneïtat d’aquest programa. 

5.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

5.1.- Inici dels treballs 

Es considera com a data de començament dels treballs a tots els efectes, la que figura en el Contracte com a 
data inicial que no serà posterior als 15 dies a la de la comunicació per part de INFRAESTRUCTURES.CAT 
de l’adjudicació de l’encàrrec. 
 
Dins dels vuit dies naturals següents, el Consultor sotmetrà a l’aprovació de INFRAESTRUCTURES.CAT el 
Programa de Treballs per al desenvolupament del Estudi. Aquest Programa de Treballs s’elaborarà tal i com 
s’indica a l’apartat 10 d’aquest Plec. 
 
Amb els mitjans humans i materials indicats a l’oferta presentada i aprovada per INFRAESTRUCTURES.CAT, 
el Consultor endegarà les tasques corresponents, seguint per al seu desenvolupament el Programa de 
Treballs aprovat. 

5.2.- Aclariments i informacions complementàries 

En el decurs de la realització del Treball, el Consultor podrà sol·licitar tota mena d’aclariments i informacions 
complementàries, i fer palesa les consideracions que cregui oportunes a INFRAESTRUCTURES.CAT. 
 
INFRAESTRUCTURES.CAT procurarà atendre en la mesura que sigui possible les esmentades 
comunicacions, ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerarà en cap moment com a causa de 
defectes, mancances o retards en la redacció del Treball, donat que és obligació del Consultor desenvolupar-
lo sense més aportacions de INFRAESTRUCTURES.CAT que les que figuren en aquest Plec. 

5.3.- Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control 

Periòdicament i segons el que determini INFRAESTRUCTURES.CAT, el Consultor estarà obligat a lliurar a 
INFRAESTRUCTURES.CAT per escrit, un informe detallat del desenvolupament del treball i les incidències. 
També facilitarà una actualització del Programa de Treball vigent. 
 
De les reunions de seguiment i control convocades per INFRAESTRUCTURES.CAT, així com dels 
lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents Actes, que seran redactades pel Consultor i 
lliurades a INFRAESTRUCTURES.CAT dins dels cinc dies naturals següents a la data de la reunió realitzada. 
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5.4.- Detecció de disconformitats 

Si en la execució del treball o en els lliuraments parcials d’aquest, INFRAESTRUCTURES.CAT detectés i 
comprovés qualsevol de les següents disconformitats: 
 
La formulació i redacció del Treball no es desenvolupa amb el personal i els mitjans oferts 
S’ha produït l’incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de Treball vigent i 
aprovat per INFRAESTRUCTURES.CAT. 
 
Incompliment de la normativa vigent i/o qualsevol apartat d’aquest Plec. 
 
INFRAESTRUCTURES.CAT s’atribueix la facultat d’efectuar per ella mateixa o mitjançant tercers la redacció 
o repetició de les parts del Treball en disconformitat, descomptant els imports corresponents de la quantitat a 
abonar al Consultor per la realització del Treball sencer. 
 
La realització de les tasques esmentades no eximirà al Consultor el compliment dels terminis pactats i de les 
penalitzacions en que pugui incórrer. 

6.- DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT AL CONSULTOR 

Correspon al Consultor l’obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries per la completa 
elaboració del Treball encarregat. 

No obstant això, INFRAESTRUCTURES.CAT posarà a disposició del Consultor la documentació següent: 

6.1.- Documentació a l’inici dels treballs 

Ortofotomapes digitalitzades (E: 1/5.000) 
Cartografia informatitzada (E: 1/5.000) 
Llistats informatitzats del Cadastre de Rústica i Urbana del/dels municipis que formen part de la Comunitat de 
Regants 
Plànols Parcel·laris del Cadastre de Rústica i Urbana del/dels municipis que formen part de la Comunitat de 
Regants )

1

 
Models de presentació de plànols 

6.2.- Documentació durant la marxa dels treballs 

Format dels caixetins dels fulls dels plànols 
Proposta d’estructuració 
Títol i inscripcions que han de constar a les cobertes, caixes i lloms que formen el Treball 

7.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

Per dur a terme l’encàrrec descrit en el punt 2 d’aquest Plec de Prescripcions Tècniques s’ha de realitzar les 
tasques que s’esmenten a continuació, amb caràcter no limitant: 

7.1.- Reunió amb les institucions i entitats implicades 

Amb l’objectiu de donar a conèixer els treballs que es volen dur a terme i per tal que hi hagi una implicació de 
totes les institucions i entitats relacionades amb la Comunitat de Regants, es farà amb vist i plau de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, una reunió informativa amb totes elles, reunió de la qual s’aixecarà l’acta 
corresponent. 
 
Per convocar dita reunió el Consultor, després d’un primer contacte amb la Comunitat de Regants, farà una 
proposta a INFRAESTRUCTURES.CAT de les institucions i entitats que cregui oportú que assisteixin a la 
reunió informativa, lliurant a INFRAESTRUCTURES.CAT un llistat de les institucions i entitats, amb nom 
complert, adreça, telèfon i persona que la representa.  
 

                                                      
1

 Aquesta informació seria convenient que es lliurés en format digital per tal   d’estalviar  temps 
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En aquesta reunió s’informarà del treball que durà a terme, de la finalitat d’aquest, i es definirà el grau de 
col·laboració que es pretén de cada institució o entitat. De entre els convocats, es crearà la Comissió de 
Revisió amb aquells membres que tinguin amb més responsabilitat en el Cens de la Comunitat. 
Aquesta Comissió de Revisió tindrà especial importància en la resolució i acceptació de les al·legacions 
emeses en el període d’exposició pública del Cens Provisional i a més a més serà consultada per la 
Supervisió del Treball en la revisió del Treball. 

7.2.- Reconeixement en camp de la zona afectada 

Primerament el Consultor juntament amb un responsable assignat per la Comunitat, delimitaran la zona de 
reg damunt els plànols parcel·laris cadastrals. 
 
El Consultor realitzarà in situ un reconeixement de la zona afecta a la Comunitat de Regants marcant damunt 
el plànol parcel·lari cadastral, les parcel·les que pertanyen al Reg, la superfície de reg de la parcel·la, sector 
de reg, la xarxa de sèquies (primària, secundàries, terciàries), la presa de reg a parcel·la, la xarxa de 
desguàs, i punts singulars de la xarxa. 

7.3.- Investigació de la propietat 

A partir de les dades que hi consten al cadastre de rústica es farà una comprovació de que les dades son 
certes consultant les bases de dades disponibles a l’Ajuntament, Comunitat de Regants i altres entitats que el 
Consultor cregui oportú. La finalitat d’aquesta tasca es que l’error de titulars, noms i adreces en la base de 
dades provisional del Cens sigui inferior a un 10%. 

7.4.- Elaboració dels plànols parcel·laris provisionals 

L’objectiu es obtenir uns plànols parcel·laris de la zona d’influència de la Comunitat de Regants de la qual 
s’actualitza el Cens a escala 1:5.000, agrupats per polígons, parcel·les i subparcel·les cadastrals (divisió 
administrativa). 
 
Per l’obtenció d’aquests es parteix de la cartografia lliurada per INFRAESTRUCTURES.CAT a escala 
1:5.000, dels plànols cadastrals de la zona, i de les ortofotomapes a escala 1: 5.000. 
Per donar una estructura coherent als fitxers dels plànols i donar facilitat a les possibles manipulacions que 
aquests puguin sorgir amb posterioritat, s’ha de distribuir els diferents elements gràfics en nivells.  
 

7.4.1.- Parcel·lació
2

 

El primer pas consistirà en delimitar damunt la cartografia i en format digital, l’àrea regable que prèviament en 
camp s’haurà marcat juntament amb un responsable de la Comunitat de Regants. 
 
Un cop marcat el contorn de l’àrea regable es delimiten en aquest ordre, les Línies de Terme entre municipis i 
els polígons cadastrals numerant-los tal i com venen en el cadastre. 
 
Abans de marcar el contorn de parcel·la es convenient dibuixar els serveis públics que es trobin emmarcats 
en la zona, com poden ser carreteres, ferrocarrils, camins ramaders, rius, rieres 
 
Seguidament es procedeix a fixar els contorn de parcel·les i la numeració tal i com venen en el cadastre de 
rústica. El contorn serà un polígon tancat per poder-lo superficiar amb sistemes informàtics, en cas necessari 
per comprovacions. 
 
Dins la parcel·la es diferenciaran aquelles zones que no son de reg, com poden ser construccions, 
afloraments rocosos i altres que tècnicament no sigui viable el reg. Mai s’exclourà del reg el marge entre 
parcel·les o els marges entre bancals. El contorn de les subparcel·les que no es reguen ha de ser un polígon 
perfectament tancat per poder-lo superficiar amb sistemes informàtics. 
 

                                                      
2

 Aquest apartat es reduirà a superposar la parcel·lació damunt la cartografia i la realització de l’ombrejat de parcel·les en el cas que els 
Plànols Parcel·laris Cadastrals es lliurin per part de INFRAESTRUCTURES.CAT en format digital 
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Totes les línies que s’han definit cal que es realitzin amb cura per que tinguin coherència amb la cartografia 
que serveix de base. 
 
Amb la delimitació de parcel·les finalitzada es procedirà a ombrejar les parcel·les. S’ombrejaran del mateix 
color totes aquelles parcel·les que pertanyen al mateix Sector de Reg, entenent com a Sector de Reg la 
superfície dominada per una mateixa xarxa de distribució. 
 
Els elements gràfics a representar, i que es representaran en diferent nivell, son:  
- Terme municipal 
- Polígon 
- Serveis públics 
- Parcel·la 
- Subparcel·la i construccions 
- Núm. Polígon 
- Núm. Parcel·la 
- Ombrejat 
 

7.4.2.- Xarxa de reg 

Amb les dades recollides en camp, i si existeixen, els plànols que aporta la Comunitat de regants, es 
dibuixarà les xarxes de reg, diferenciant en gruix i color les primàries, secundàries i terciàries, també es 
marcarà el punt de presa de parcel·la. La xarxa de reg es dibuixarà prenent com base el parcel·lari abans 
descrit. 
 
Altres dades que han de  constar en el plànol son: 
- Xarxa de desguàs 
- Punts singulars (vàlvules comporta i altres) 
Els elements gràfics a representar, i que es representaran en diferent nivell, son:  
- Xarxa primària 
- Xarxa secundària 
- Xarxa terciària 
- Presa de reg a parcel·la 
- Xarxa de desguàs 
- Punts singulars de la xarxa de reg 
 

7.5.- Programa informàtic de gestió i manteniment de la Base de Dades 

Es farà una personalització del programa GIS aprovat per INFRAESTRUCTURES.CAT, que permeti una 
revisió eficaç del Cens de la Comunitat. 
 

7.6.- Elaboració de la Base de dades del Cens provisional 

Es farà una base de dades en format ACCESS basada en el padró cadastral, depurat amb anterioritat, i amb 
les dades recollides en camp.  
 
Aquesta base de dades serà oberta per tal de  realitzar qualsevol tipus de modificació o ampliació mitjançant 
la aplicació informàtica creada. 
 
En la base de dades s’ha de fer constar: 
 
DADES PARCEL·LA 
 
- Municipi 
- Polígon cadastral 
- Parcel·la cadastral 
- Naturalesa de la parcel·la 
- Paratge de la parcel·la 
- Sector de reg al que pertany 
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- Subparcel·les de reg (aprofitament i superfície) 
- Subparcel·la no reg (aprofitament i superfície) 
- Superfície total parcel·la (superfície cadastral) 
- Superfície en reg 
 
DADES TITULAR 
 
- Codi de titular 
- Nom i Cognoms del titular 
- Nom de la Casa 
- Adreça complerta 
- NIF 
- Telèfon 
- Correu electrònic 
- Dades bancàries 
 
DADES PERSONA DE CONTACTE 
 
- Nom i Cognoms  
- Adreça complerta 
- NIF 
- Telèfon 
 
OBSERVACIONS 
 
Es reserva aquesta columna per posar-hi dades singulars de la persona, parcel·la, etc... 
 

7.7.- Llistats del Cens, provisionals 

Prenen com a referència la base de dades elaborada es faran els següents Llistats Provisionals del Cens 
Llistat de propietaris,. En aquest llistat apareixerà la informació de la base de dades per ordre alfabètic dels 
titulars  
Llistat per municipi, Es farà un llistat on apareix la informació de la base de dades ordenada per municipi, 
polígon i parcel·la  
Llistat per sectors de reg, Es farà un llistat on apareix la informació de la base de dades ordenada per sector, 
municipi, polígon i parcel·la 

7.8.- Convocatòria de reunió informativa 

Es convocarà una reunió per informar als propietaris de les finques de la Comunitat de Regants.......de les 
tasques que es volen dur a terme.  
 
Cal transmetre als propietaris la importància que te l’actualització i informatització del Cens, aquest serà la 
base per futures actuacions en el Reg, de modernització, ampliació, etc... És fonamental que els propietaris 
prenguin part activa en l’actualització, doncs de la seva col·laboració dependrà en gran part la qualitat final 
del Cens. 
 
Es farà una reunió per municipi, i en tot cas si es tracta de municipis petits i pròxims, es podrà fer 
conjuntament. El local per la reunió el proporcionarà la Comunitat o l’Ajuntament, el Consultor durà els mitjans 
tècnics necessaris per que la xerrada sigui clara i efectiva. 
 
Per donar a conèixer al màxim nombre de persones la convocatòria el Consultor serà el responsable 
d’encarregar a l’Ajuntament la realització de bans o pregons al respecte i si hi ha alguna publicació d’àmbit 
local o comarcal, s’encarregarà el Consultor de la inserció d’anuncis de la convocatòria en aquests.  
Aniran a càrrec del Consultor les despeses que ocasioni la publicitat d’aquest esdeveniment. 

7.9.- Elaboració de fitxes provisionals 

Partint de la base de dades provisional es confeccionarà una fitxa individual per cada parcel·la del Reg. 
Aquesta fitxa constarà de dos parts ben diferenciades, la informació gràfica i la informació alfanumèrica: 
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El Consultor proposarà a INFRAESTRUCTURES.CAT un model de fitxa on constarà la informació gràfica i la 
informació alfanumèrica per la seva aprovació. 
 

7.9.1.- Informació gràfica 

Es farà un plànol de la parcel·la i el seu entorn a escala 1:5.000, excepte per aquelles parcel·les en las que la 
seva superfície sigui tant petita que la representació gràfica a aquesta escala no sigui idònia, com per 
exemple parcel·les amb aprofitament d’horta per consum propi. En aquests casos s’establirà la escala 
apropiada per una visualització correcta de tot els elements gràfics de la parcel·la. 
 
La parcel·la estarà centrada en el plànol i diferenciada de la resta per una localització ràpida. 
 
En el caixetí es farà constar : 
- Escala i Escala gràfica 
- Terme municipal 
- Polígon 
- Parcel·la 
- Nom del fitxer associat 
- Data de realització 
 

7.9.2.- Informació alfanumèrica 

La informació alfanumèrica constarà de les següents parts: 
 
- Identificació de la fitxa 
 
Es farà constar Terme Municipal, codi de municipi, polígon i parcel·la 
 
- Dades de la parcel·la 
 
Constarà d’un primer bloc d’identificació de la parcel·la (polígon, parcel·la, qualificació Rústica o Urbana, 
paratge, sector de reg al que pertany), i un segon bloc que definirà agrícolament la parcel·la, superfície en 
reg, i el seu aprofitament, superfície no regable, i el seu aprofitament, superfície total en reg i superfície total 
parcel·la). 
 
Dades del titular. Es farà constar cognoms, nom, nom de la casa, NIF, adreça, municipi, codi postal, 
província, telèfon i correu electrònic 
 
Dades de l’explotador o persona de contacte (pot ser el mateix propietari, persona delegada pel propietari, 
persona contractada pel propietari, arrendatari, parcer, etc...). Es farà constar cognoms, nom, NIF, adreça, 
municipi, codi postal, província, telèfon. 
 
Al final de la fitxa es deixarà un espai per Observacions 
 

7.10.- Exposició pública 

S’obrirà un període d’exposició pública per que tothom pugui revisar les dades que consten al Cens 
Provisional i pugui fer les al·legacions que cregui oportunes. 
 
Prèviament i amb suficient temps, s’haurà lliurat als responsables de la Comunitat de Regants els plànols i 
llistats provisionals per la seva revisió, i en cas necessari s’hauran realitzat les correccions proposades.  
 
Per poder recollir les al·legacions dels regants d’una forma estructurada el Consultor proposarà a la Comissió 
de seguiment un Model d’al·legació on constarà: 
 
- Apartat de modificacions de titularitat 
- Apartat de modificacions d’adreces 
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- Apartat de modificació de llindars (imprescindible aportar plànol) 
- Apartat de modificacions de superfície 
- Manifestacions 
 

7.10.1.- Enviament de cartes 

Es farà una convocatòria individual per carta a cada propietari. El Consultor proposarà un model de carta de 
convocatòria que serà aprovada per la Comissió de seguiment en la que constarà, lloc, dia i hora de la 
convocatòria i s’acompanyarà de la/les fitxa/es de les parcel·les que es pressuposa li pertanyen. 
 

7.10.2.- Recepció de titulars 

Aquesta exposició es farà a cada municipi afecte al reg en un local que proporcionarà la Comunitat o 
Ajuntament. Aquest local disposarà del serveis bàsics (llum, telèfon...) i serà per compte del Consultor 
equipar-lo amb el material i equip necessaris per l’exposició (fotocopiadora, ordinador, etc.) 
 
El Consultor identificarà en el plànol amb el propietari les parcel·les assignades per confirmar la seva 
titularitat, comprovant en cas necessari els títols de propietat que aporta el propietari o el seu representant. 
 
Comprovada la titularitat es repassaran totes les dades que hi consten relacionades amb la finca, superfície 
total, superfície en reg, dades del titular, dades del que conrea la terra si no coincideix amb el propietari. 
 
Amb les dades no coincidents s’omplirà el full d’al·legacions, la qual serà signada pel titular i pel Consultor.  
Acompanyaran al full d’al·legacions tots aquells documents, plànols, etc que corroborin les manifestacions del 
titular per poder resoldre amb coneixement de causa. 
 
Amb els propietaris que compareguin, per millorar i corregir la base de dades provisional, també es 
comprovaran els veïns, s’anotaran i de qualsevol divergència es prendrà nota per investigar l’error. 
 

7.11.- Revisió al·legacions i contestació. 

El Consultor estudiarà individualment cada al·legació i elaborarà una proposta de resolució degudament 
documentada. 
 
Totes les al·legacions amb la proposta de resolució emesa pel Consultor passaran per la Comissió de 
seguiment que resoldrà al respecte. 
 
Aquesta resolució d’al·legació es comunicarà per carta a la persona que va formular l’al·legació, comunicant-li 
si aquesta es desfavorable, les causes per que s’ha desestimat.  
 

7.12.- Elaboració de plànols, llistats i fitxes definitius 

Partint de la base de dades provisional, els plànols provisionals i les fitxes provisionals es faran les 
modificacions recollides en el període de al·legacions i s’elaborarà la documentació definitiva seguint el 
mateix padró que s’ha descrit pels provisionals. 
 

8.- DOCUMENTS DE QUE CONSTA EL TREBALL 

El Treball contindrà els documents següents: 

8.1.- Memòria 

Es farà una petita memòria que ens definirà el reg i que constarà com a mínim dels següents apartats. 
 
- Antecedents 
- Objectius 
- Característiques del Reg 
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- Documentació base 
- Desenvolupament dels treballs 
- Conclusions 

 

8.2.- Base de Dades 

Base de dades en format ACCESS basada en el Padró Cadastral depurada pel Consultor durant l’execució 
de treball. 
 
Aquesta base de dades serà oberta per poder fer qualsevol modificació mitjançant l’aplicació informàtica 
creada. 
 
Es faran constar els següents Camps: 
 
DADES PARCEL·LA 
 
- Municipi 
- Polígon cadastral 
- Parcel·la cadastral 
- Naturalesa de la parcel·la 
- Paratge de la parcel·la 
- Sector de reg al que pertany 
- Subparcel·les de reg (aprofitament i superfície) 
- Subparcel·la no reg (aprofitament i superfície) 
- Superfície total parcel·la (superfície cadastral) 
- Superfície en reg 
 
DADES TITULAR 
 
- Codi de titular 
- Nom i cognoms del titular 
- Nom de la Casa 
- Adreça complerta 
- NIF 
- Telèfon 
- Correu electrònic 
- Dades bancàries 
 
DADES PERSONA DE CONTACTE 
 
- Nom i Cognoms  
- Adreça complerta 
- NIF 
- Telèfon 
OBSERVACIONS 
 

8.3.- Programa pel Manteniment i Gestió de les bases de dades gràfiques i alfanumèriques. 

 
- El programa GIS permetrà gestionar de forma conjunta les bases de dades gràfiques i alfanumèriques. 
- En el treball s’inclourà el programa informàtic d’aplicació (creat dins l’entorn del programa GIS aprovat per 

INFRAESTRUCTURES.CAT, per facilitar la gestió del cens de la Comunitat de Regants). Aquest  
programa permetrà el manteniment de les bases de dades i la creació dels diferents documents 
necessaris en el funcionament i gestió quotidiana de la Comunitat de Regants (llistats, fitxes, ... 

- Tots els elements gràfics podran ser modificats, actualitzats dins el mateix programa GIS, i s’enllaçaran 
amb la taula o base de dades alfanumèrica. 

- L’aplicació creada serà capaç de generar contínuament fitxes individuals per propietaris o per parcel·les. 
Cada cop que l’usuari final del GIS consulti una fitxa per ordinador, aquesta es generarà de nou i recollirà 
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tots els canvis i actualitzacions que es facin en la base de dades, tant en la seva part gràfica com 
alfanumèrica. 

8.4.- Plànols 

 
- Plànol d’emplaçament a escala 1:50.0000

3

 
- Plànol general a escala 1:15.000

4

 
- Plànol de cada sector a escala 1:5.000 
- Plànol per municipi a escala 1:5.000 
 

8.5.- Llistats del Cens de la Comunitat 

El Cens constarà de tres llistats principals: 
Llistat de propietaris,. En aquest llistat apareixerà la informació de la base de dades per ordre alfabètic de 
titulars  
Llistat per municipi, Es farà un llistat ordenant les dades del cens per municipi, polígon i parcel·la  
Llistat per sectors de reg, Es farà un llistat on apareixeran les dades del cens ordenades per sector de reg, 
municipi, polígon, parcel·la. 
 

8.6.- Fitxa individual de propietari 

Fitxa on hi constarà d’un propietari totes les parcel·les de les que es titular i les dades específiques de la 
parcel·la, agrupades per terme municipal o bé per Sector de reg. S’indicarà també els subtotals de superfície 
per municipi i la superfície total. 
 

8.7.- Fitxes individuals per parcel·la 

El document constarà de les fitxes individuals definitives (seran les mateixes que les provisionals amb les 
correccions recollides durant l’execució del treball). Aquestes fitxes quedaran ordenades per municipi, polígon 
i parcel·la.  
 

9.- EXPEDIENT DEL TREBALL 

El Consultor, simultàniament al desenvolupament del Treball, generarà un expedient on hi haurà la totalitat de 
les dades que s’han recollit per l’elaboració del mateix. 
 
Aquest expedient estarà a disposició de INFRAESTRUCTURES.CAT i tindrà el següent contingut: 
 
- Dades cadastre 
- Full de camp amb les dades recollides in situ 
- Plànols utilitzats amb les anotacions recollides d’utilitat pel treball 
- Constància del control de qualitat realitzats 
- Fulls d’al·legacions presentades en el període d’exposició Publica 
- Actes de les reunions celebrades 
- Qualsevol altra informació que INFRAESTRUCTURES.CAT o el Consultor cregui oportú 
 

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. 

                                                      
3

 L’escala utilitzada serà l’adequada per una correcta localització 
4

 L’escala serà l’adequada per una correcta visualització de la zona de reg 
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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. 
 
 

10.- PROGRAMA DE TREBALL PER LA REALITZACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CENS 

 
Abans d’iniciar la revisió del Cens, el Consultor presentarà a INFRAESTRUCTURES.CAT un Programa de 
Treball el qual s’ajustarà al temps màxim d’execució a que fa referència el Plec de Bases d’aquest Concurs i 
del qual INFRAESTRUCTURES.CAT donarà, després de la seva revisió, i si no hi ha cap punt en 
disconformitat, el seu vist i plau. 
 
En el programa de treball s’ha de detallar la data d’inici i final de les diferents tasques de que consta el treball, 
detallant els mitjans humans i tècnics que s’assignen a cadascuna de les fases. Així, el Consultor s’obligarà a 
complir el calendari proposat i aprovat que servirà de document base per establir les penalitzacions que 
consten en el contracte. 

11.- PRESENTACIÓ DELS TREBALLS 

El lliurament dels treballs enquadernats es farà en format DIN A-3. 
 

11.1.- Textos escrits 

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 
 
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD. 
 

11.2.- Plànols 

El plànols originals, la totalitat dels quals s’hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es 
dibuixaran preferentment en format DIN tipus A-1 a les escales indicades. 
 
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l’enquadernació, referents a les plantes topogràfiques, es 
faran en dos colors i amb un nivell de definició similar al d’una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original. 
 
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el lliurament dels 
mateixos en fitxers d’extensió “DWG i “DGN”; havent-se de lliurar els plànols en suport informàtic (d’acord 
amb el que puntualitza el Manual d’Estructuració Informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT). 
 
Aquells plànols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual 
d’Estructuració informàtica dels projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT. 

11.3.- Bases de dades relacionals 

El consultor lliurarà les bases de dades relacionals resultat del projecte GIS, en format ACCES de 
GEOMEDIA o amb SHAPEFILE. Els arxius lliurats tindran perfectament enllaçada la part gràfica amb 
l’alfanumèrica. 

11.4.- Documentació a lliurar 

A més dels documents originals, caldrà lliurar en l’Acte de Recepció del Treball, 4 exemplars més, complerts i 
numerats, d’acord amb els criteris d’enquadernació emprats per INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Els volums que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centímetres. 

Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el Projecte i la 
seva presentació general, seran determinats per INFRAESTRUCTURES.CAT  que facilitarà el model. 
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L’enquadernació es farà de tal manera que les fitxes es puguin extraure fàcilment. Es farà una proposta a 
INFRAESTRUCTURES.CAT per la seva aprovació. 

Els títols i inscripcions que hauran de constar en tapes i lloms seran facilitats per INFRAESTRUCTURES.CAT 
en el decurs del treball. 

També es lliuraran quatre (4) exemplars complerts en suport informàtic, CD-ROM, amb tota la informació 
corresponent als documents/arxius originals generats per a la redacció del projecte al utilitzar qualsevol de les 
eines informàtiques esmentades en aquest Plec i d’acord amb el Manual d’Estructuració Informàtica. 

Així mateix, el Projectista lliurarà sis CD-ROM amb el fitxer informàtic tipus PDF que es correspon amb el 
contingut de tots els fulls que composen el Projecte. La metodologia a seguir està indicada al Manual de 
Procediment per a la construcció del projecte en format PDF. 

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat pel Projectista, aquest haurà de fer arribar a la Supervisió del Projecte, amb la major diligència 
possible, la nova versió de la documentació que hagués canviat. 

La recepció reiterada de suports informàtics incomplets o que no responguin a la normativa vigent donarà lloc 
a l’aplicació de les clàusules de penalització previstes en la qualificació dels projectes. 

Tota aquesta documentació s’haurà de fer arribar a INFRAESTRUCTURES.CAT juntament amb una carta on 
constarà la relació de documentació que es lliura, la qual ha de rebre la conformitat de 
INFRAESTRUCTURES.CAT per que es consideri recepcionat el treball. 

12.- ACCEPTACIÓ DEL TREBALL 

En la data prevista, el Consultor lliurarà un esborrany del Treball a INFRAESTRUCTURES.CAT, el qual en 
contingut i format serà igual que el Treball definitiu. L’única diferència serà l’enquadernació, que en aquest 
cas no es necessària. 
 
INFRAESTRUCTURES.CAT en el termini previst presentarà al Consultor les esmenes que cregui convenient 
que seran corregides abans de fer el lliurament definitiu en la data prevista en el Pla de Treball. Si 
INFRAESTRUCTURES.CAT no lliura l’esborrany corregit en el període determinat a tal fi, el lliurament del 
treball definitiu es podrà retardar tants dies com INFRAESTRUCTURES.CAT es demori en la seva revisió.  

13.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT 

A l’inici del treball el Consultor lliurarà a INFRAESTRUCTURES.CAT el Pla d’Assegurament de la Qualitat del 
Treball, on s’ha de reflectir les tècniques i mesures que prendrà el Consultor per controlar que no hi hagin 
errades i que compleixi amb les especificacions i exigències d’aquest Plec. 
 
El Treball o parts del Treball lliurat a INFRAESTRUCTURES.CAT s’haurà controlat per part del Consultor en 
base al Pla d’Assegurament de la Qualitat proposat i aprovat, independentment de la revisió que es pugui fer 
posteriorment per part de la Supervisió del Treball.  

 

 




