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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 INFRAESTRUCTURES 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 de la promoció de concentració parcel·lària  de 
............................... 

Comprèn el conjunt d’activitats que tracten d’aconseguir el número suficient de signatures de sol·licitud de la 
concentració parcel·lària, per tal d’iniciar el procediment, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en 
aquest plec. 

El contingut dels documents que hom especifica en aquest Plec no és limitatiu. El treball ha de comprendre 
tots els detalls necessaris per una perfecta definició del seu objecte. 

L’objectiu és aconseguir la signatura del mes del 50 % dels propietaris o bé de mes del 75 % de la superfície 
de la zona objecte de l’encàrrec,  per tal d’iniciar el procediment de concentració parcel·lària.  

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 4 del present Plec 
“DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER INFRAESTRUCTURES.CAT AL CONSULTOR”. 

3.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR 

El consultor  restarà obligat a executar sota la direcció de INFRAESTRUCTURES.CAT, les següents 
operacions i treballs: 

 

3.1.- Reunió amb les institucions. 

3.2.- Recollida de la informació cadastral 

3.3.- Visita a una zona concentrada amb les institucions. 

3.4.- Accions de promoció 

3.5.- Recollida de signatures 

3.6.- Realització informe previ de concentració parcel·lària 

3.1.- Reunió amb les institucions 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la concentració parcel·lària i obtenir el suport de cara a l’inici d’aquest 
procediment, el consultor després d’una presa de contacte en el municipi farà una proposta a 
INFRAESTRUCTURES.CAT de les institucions existents i que caldria convocar a la reunió, facilitant a l’efecte 
totes les dades d’aquestes institucions (nom, adreça, telèfon, etc.) així com les dels membres que les 
representaran. 

En primer lloc, el consultor, amb el vist-i-plau de INFRAESTRUCTURES.CAT, convocarà una reunió 
explicativa amb l’Ajuntament, Comunitat de regants, cooperativa, etc., DAAM, INFRAESTRUCTURES.CAT i 
empresa consultora, de la qual n’expedirà una acta. 

Duran aquesta primera reunió, es proposarà la creació i constitució de la Comissió de Seguiment de 
promoció de Concentració Parcel·lària, formada per un membre de l’Ajuntament, un membre de la comunitat 
de regants, un membre de la cooperativa, etc., un membre del DAAM, un membre de 
INFRAESTRUCTURES.CAT i el consultor. 

Les seves funcions seran fer el seguiment de la recollida de signatures i de les tasques de promoció, així com 
la fixació de criteris per a la solució dels problemes que es plantegin. 
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El consultor convocarà totes les reunions de la Comissió de Seguiment de promoció de Concentració 
Parcel·lària que al parer de INFRAESTRUCTURES.CAT siguin necessàries i en farà les corresponents actes. 

 

La tramitació de tota la documentació generada durant aquesta fase del procés de promoció, serà a càrrec 
del consultor. 

3.2.- Recollida de la informació cadastral 

L’empresa consultora gestionarà davant l’Ajuntament o la Gerència cadastral l’obtenció dels llistats i plànols 
cadastrals al seu càrrec. 

Els llistats cadastrals s’hauran d’introduir en una base de dades informàtica el format de la qual el facilitarà 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

A l’esmentada base de dades hi figurarà la determinació del propietari o propietaris de la parcel·la, indicant 
DNI, el domicili, municipi i codi postal, així com els números de polígon, parcel·la i la seva superfície. 

Tanmateix farà un estudi de l’estructura de la propietat (parcel·les per propietari, superfície mitjana, 
plantacions i cultius existents). 

El consultor recollirà tota la documentació afegida que pugui rebré de les altres institucions i que contribueixi 
a la millor documentació de la tasca encomanada. 

3.3.- Visita a una zona concentrada amb les institucions. 

Amb els membres de les institucions, INFRAESTRUCTURES.CAT i el Consultor es realitzarà una visita a una 
zona ja concentrada, i en el cas de que sigui possible a una zona on s’estigui realitzant la classificació de les 
terres. 

L’organització de les visites a zones concentrades i el cost d’aquestes serà a càrrec del consultor. 

3.4.- Accions de promoció 

3.4.1.- Conferències 

El consultor realitzarà una convocatòria per carta a tots els propietaris de la zona, emprant a l’efecte la base 
de dades ja confeccionada i el model de carta que INFRAESTRUCTURES.CAT li facilitarà . També, posarà 
cartells anunciant l’acte en els llocs on habitualment es posen i publicarà anuncis a la premsa local i provincial 
(diaris Segre i “la Mañana”). En el cas de que al municipi que s’actua es celebri mercat setmanal, el dia i hora 
de la conferència es farà coincidir amb aquest per tal de donar-li més ressò. 

La durada de la conferencia serà d’aproximadament d’una hora i constarà de mitja hora d’exposició i mitja 
hora de col·loqui. Com a mínim es faran dues conferències a cada terme municipal. 

El material original i bàsic necessari per a desenvolupar les conferències (transparències, arxius,  vídeo 
explicatiu, etc.) els aportarà INFRAESTRUCTURES.CAT al consultor. Malgrat això, el consultor 
desenvoluparà per encàrrec de INFRAESTRUCTURES.CAT, qualsevol aspecte que pugui millorar-se 
d’aquest material (edició de diapositives, etc.). 

3.4.2.- Visites 

El consultor organitzarà una visita a una zona ja concentrada amb tots els propietaris que ho desitgin, i en el 
cas de que sigui possible, a una zona on s’estigui realitzant la classificació de les terres. 

El cost d’aquesta visita serà a càrrec del consultor. Es preveu fer-la en un autocar que s’adapti en capacitat al 
nombre de propietaris que s’hagin apuntat. La visita inclourà el desplaçament en autocar i un dinar. Caldrà 
organitzar com a mínim una visita i com a màxim tres per cada terme municipal. 

3.4.3.- Articles 

El consultor gestionarà amb els mitjans de comunicació d’àmbit local i provincial la publicació d’articles 
referents a la concentració parcel·lària. INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà articles ja publicats per tal que 
serveixin de referència. S’inclourà també dos anuncis com a mínim per convocar els propietaris a les 
conferències. 
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3.4.4.- Radio  

El consultor gestionarà la realització d’entrevistes a les emissores locals amb els membres de la comissió de 
seguiment de Concentració i tècnics de CP. INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà un model d’entrevista ja 
emès per tal que serveixi de referència. S’inclourà també dos anuncis com a mínim per convocar els 
propietaris a les conferències. 

3.4.5.- Publicacions de promoció 

El consultor realitzarà un tríptic que consti d’una explicació breu del procés de concentració parcel·lària. 
INFRAESTRUCTURES.CAT facilitarà un tríptic ja imprès, per tal que serveixi de referència pel que fa al 
contingut. 

3.5.- Recollida de signatures 

3.5.1.- Enviament de cartes 

Enviament d’una carta per part del consultor a cadascun dels propietaris que contindrà: 

 

- El full de signatura d’adhesió a la concentració. 

- Sobre franquejat per retornar el full  un cop signat. 

- Tríptic explicatiu del procés de CP. 

- Assignació de dia i hora per comparèixer a l’Ajuntament, si ho prefereix el 

  propietari, per tal d’assessorar-lo en la seva decisió. 

 

El consultor realitzarà aquesta tasca emprant la base de dades ja confeccionada i el model de carta i de full 
de signatures que INFRAESTRUCTURES.CAT li facilitarà. 

3.5.2.- Recepció de propietaris 

L’empresa consultora rebrà a cadascun dels propietaris que ho desitgi, a l’Ajuntament o en una oficina 
habilitada en el municipi o en cadascun dels nuclis agregats d’aquest. 

Amb els propietaris que compareguin, per tal de millorar i corregir les dades que figuren a la base de dades 
confeccionada, durant aquest primer contacte, es procurarà recollir informació en relació als propietaris dels 
quals es te una informació incompleta o que no han comparegut, per tal que, conjuntament amb la informació 
obtinguda de la documentació cadastral puguin ser novament convocats per carta, o localitzats i convocats 
per telèfon. Caldrà convocar en última instància als propietaris i/o titulars d’explotació no compareguts, 
mitjançant carta certificada amb acusament de rebuda. 

L’objectiu de la recepció és l’assessorament del propietari en relació als avantatges que pot suposar-li la 
concentració i recollir en conseqüència la seva signatura. 

El compareixent, pot adherir-se a la concentració pel que fa a les parcel·les que són de la seva propietat i/o 
aquelles que porti en explotació. De les parcel·les que portin en explotació, podrà efectuar la signatura com a 
representant del propietari. En aquest sentit, figurarà en el document de signatura el nom i DNI del propietari i 
la signatura del representant, que farà constar la seva condició de manera abreujada al costat de la signatura. 

La recepció dels propietaris la farà un Enginyer Agrònom de la consultora, el qual recollirà directament dels 
interessats els fulls de sol·licitud de la concentració al DAAM degudament signats, aclarint les dades o 
conceptes que no estiguin clars. 

Sobre els plànols parcel·laris cadastrals situats en una paret, l’Enginyer Agrònom, amb el propietari o 
representant, en el cas de que sigui necessari, localitzaran les parcel·les i els interrogarà també sobre els 
noms d’altres propietaris dels quals manqui informació. 

Les parcel·les que d’una manera justificada, no sigui possible esbrinar a qui pertanyen, o les que pertanyin a 
propietaris que no volen comparèixer, tot i haver estat citats per carta, i dels quals tampoc s’ha rebut per 
correu el full degudament signat, se’ls lliurarà una carta amb acusament de rebuda. 



          PLECS DE PRESCRIPCIONS     

PLP-22v03                      Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la 
promoció de concentració parcel·laria 

PLP-22v03 Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la promoció de concentració parcel·lària  (22.05.12)  Pàgina 7 de 12 

3.6.- Realització de l’informe previ de concentració parcel·lària 

Un cop assolit el número suficient de signatures, d’acord al que fixa l’art 180 de la LRDA, l’empresa 
consultora confeccionarà la sol·licitud de l’Ajuntament al DAAM per tal d’iniciar la Concentració Parcel·lària, al 
qual s’hi adjuntaran tots els fulls de signatures que s’hagin recollit. Aquesta sol·licitud, anirà signada per 
l’Alcalde i serà lliurada al DAAM juntament amb l’informe previ de concentració parcel·lària (els models de 
sol·licitud i informe previ seran facilitats per INFRAESTRUCTURES.CAT al consultor).  

Redacció de l’informe previ de concentració parcel·lària 

Constarà dels següents apartats: 

 

3.6.1.- Memòria i Annexos 

  

A la Memòria 

 

- Antecedents. 

- Perímetre. 

- Superfície 

- Sol·licitud de l’Ajuntament 

- Propietaris. 

- Característiques agronòmiques de la zona.   

- Estat actual de la parcel·lació. 

- Millores Territorials. 

- Resum dels resultats de les signatures. 

- Proposta de realitzar la concentració. 

 

Als Annexos 

 

- Dades del municipi i resultat de la sol·licitud. 

- Document de sol·licitud de l’Ajuntament. 

- Relació de Propietaris. 

- Relació de parcel·les incloses a la concentració. 

- Relació de propietaris que han signat la sol·licitud per iniciar la CP. 

3.6.2.- Plànols 

 

Als Plànols 

- Emplaçament. 

- Plànol de situació i perímetre. 

- Plànol directori. 

- Plànols parcel·laris . 
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Pel que fa als apartats de la memòria i annexos, podrà afegir-se qualsevol apartat que es consideri necessari 
atenent a les peculiaritats que puguin donar-se en cada actuació i al que fixi el DAAM. 

3.6.3.- Procediment tècnic 

Per a l’obtenció de les dades precises a fi de complimentar la relació de documents dits, se seguiran les 
següents instruccions: 

INFRAESTRUCTURES.CAT, després de provar processos alternatius (alguns d’ells perfectament vàlids) ha 
determinat com a més correcte el que aquí es resumeix i que es concreta als models que lliurarà 
INFRAESTRUCTURES.CAT. 

 

El maquinari (hardware) mínim necessari és la següent: 

- Ordinador PC a 500 MHz, 128 MB RAM i tarja acceleradora de gràfics 

El programari (software) mínim necessari és el següent: 

- WORD versió 7.0 per Windows 95 o superior. 

- ACCES versió 7.0 per Windows 95 o superior. 

- AutoCAD versió 14 o superior. 

- Geomedia versió 4.0 o superior. 

La base de dades resultant de tot el procediment permetrà treure els llistats necessaris i fer els controls en 
quant als percentatges de signatures i superfícies. 

Tota aquesta informació serà lliurada en una base de dades del programa ACCES de Microsoft, estructurada 
en taules d’acord al model que facilitarà INFRAESTRUCTURES.CAT. 

4.- 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: 

4.1.- Documentació a l’inici dels treballs 

Ortofotomapes digitalitzats (E: 1/5.000) 

Cartografia informatitzada (E: 1/5.000) 

Llistats informatitzats del Cadastre de Rústica del/dels municipis que formen part de la zona de promoció. 

Plànols Parcel·laris del Cadastre de Rústica del/dels municipis que formen part de la zona de promoció. 

Models de presentació de plànols 

4.2.- Documentació durant la marxa dels treballs 

Format dels caixetins  dels plànols. 

Estructuració definitiva del treball. 

Títol i inscripcions que han de constar a les cobertes, caixes i lloms que formen el Treball. 

5.- SUPERVISIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 

5.1.- Supervisió dels treballs 

La supervisió, el seguiment, el control i l’acceptació dels treballs d’elaboració de la promoció de concentració 
corresponen a INFRAESTRUCTURES.CAT, que lliurarà l’informe previ  al DAAM per a la seva aprovació. 
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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 a 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. 

5.2.- 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. 

6.- PROGRAMA DE TREBALL 

Abans d’iniciar la promoció de concentració parcel·lària, 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. 

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

7.1.- 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. 

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 la promoció del regadiu. 

7.2.- 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 pertanyen els municipis objecte de promoció, 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. 

7.3.- 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; 
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especialment aquells referents a eines informàtiques, tant de càlcul, com de gestió  que s’esmenten en 
aquest Plec. 

 

 

8.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

8.1.- 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 de la promoció. Aquest Programa de Treballs s’elaborarà tal i 
com s’indica a l’apartat 6 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. 

8.2.- 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. 

8.3.- 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. 

8.4.- 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. 

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. 
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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 de sol·licitud de la concentració signats. 

- 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. 

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.- PRESENTACIÓ DEL TREBALL 

El treball constarà de la relació de documents assenyalats, redactats en català, dels que se’n lliuraran 6 
còpies en suport paper, 4 còpies en suport CD i format pdf. i 2 còpies en format editable. 
 
El lliurament dels treballs enquadernats es farà amb format DIN A-4. Els volums que composin el treball 
tindran un gruix no superior a 7 cm.  
 
Els títols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el Treball i la 
seva presentació general, seran determinats per INFRAESTRUCTURES.CAT, la qual facilitarà el model. 
 
Per als textos escrits en tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD. La impressió dels 
textos es farà a dues cares (anvers i revers) tenint cura de deixar marges suficients per a que no es dificulti la 
lectura en estar els documents enquadernats. Els plànols s’imprimiran en una sola cara.  
 
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es 
dibuixaran en format DIN tipus A-1. Els CD-ROM hauran de complir les especificacions del Manual 
d’Estructuració informàtica de projectes de INFRAESTRUCTURES.CAT.  
 
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 les esmentades extensions). 

Els models dels impresos seran facilitats per INFRAESTRUCTURES.CAT. Les bases de dades en fitxers 
tipus ACCES, estructurats en taules d’acord al model que fixarà INFRAESTRUCTURES.CAT. 

Tota aquesta documentació s’haurà de lliurar juntament amb el Projecte i es farà constar dins una carta, la 
qual ha de rebre la conformitat per part de INFRAESTRUCTURES.CAT. Sense aquesta carta no es 
considerarà recepcionat el treball. 

En el supòsit de que qualsevol informació continguda en la documentació lliurada fos modificada amb 
posterioritat pel Projectista, aquest haurà de fer arribar a INFRAESTRUCTURES.CAT, 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. 

11.- ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS 
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La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part de INFRAESTRUCTURES.CAT, és 
condició obligada perquè el consultor pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les 
primeres. 

En qualsevol lliurament parcial, INFRAESTRUCTURES.CAT revisarà la documentació corresponent, indicant, 
si és el cas, els arranjaments a realitzar pel consultor. 

En particular, en la data prevista, el consultor remetrà un exemplar de l'esborrany complet del Treball a 
INFRAESTRUCTURES.CAT per a la seva revisió; i en funció del resultat d'aquesta, 
INFRAESTRUCTURES.CAT indicarà al consultor la realització de les correccions i/o modificacions que 
s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà l'edició. 

L’esborrany presentat a INFRAESTRUCTURES.CAT haurà de tenir, a tots els efectes (coherència, contingut, 
format, qualitat tècnica, etc.), la consideració de Document definitiu. La única diferència entre l’esborrany i el 
Document definitiu hauria de ser l’enquadernació. Així doncs, les tasques d’autocontrol necessàries per tal 
d’assegurar la qualitat del Treball hauran de ser aplicades pel consultor abans de lliurament de l’esborrany. 
La manca de qualitat de l’esborrany repercutirà directament en la valoració del Consultor per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT i, per consegüent, condicionarà l’adjudicació de nous treballs, independentment 
de les penalitzacions que, per altres raons, siguin d’aplicació. 

Si la citada revisió de l'esborrany complet es porta a terme dins el període de temps reservat a tal fi 
dins el Programa de Treballs per a la redacció del treball, el lliurament definitiu d’aquest no sofrirà cap 
variació respecte a la data prevista; però si passat aquest termini, no estigués efectuada l’esmentada 
revisió, la data de lliurament s'ajornaria el període de temps transcorregut des de la data prevista de 
retorn de la maqueta revisada al consultor, fins la data del seu retorn efectiu. 

El consultor, un cop acceptat l'encàrrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present 
Plec i seguint la metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptarà per part de 
INFRAESTRUCTURES.CAT, cap unitat de treball que no estigui elaborada d'acord amb els extrems 
esmentats. 

12.-  COHERÈNCIA ENTRE TREBALLS 

Degut a la tramificació dels encàrrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalització i coherència 
del Treball resultant. 

El consultor facilitarà al màxim l’esmentada coherència, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, 
disposant de la convenient coordinació amb els consultors  de les zones adjacents. 

13.- RECEPCIÓ DELS TREBALLS 

En el termini de quinze dies a partir del lliurament de la totalitat dels treballs es procedirà per 
INFRAESTRUCTURES.CAT a la seva revisió i comprovació. Si no hi ha res que objectar, serà sotmès a la 
aprovació del DAAM. 

Si formulessin observacions, la contracta quedarà obligada a introduir totes les modificacions que 
INFRAESTRUCTURES.CAT consideri necessàries, i tot això en el termini que es fixi. 

14.- 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.  

 




