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Annex 1   
      

Model de declaraciÛ responsable, procediment obert simplificat. 
 

Annex 2  Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 1. 
  

Annex 3  Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 2. 
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACI” I DíADJUDICACI”: 
 
1.1) DefiniciÛ de l'objecte del contracte  
 
…s objecte del present plec la contractaciÛ promoguda per LíOficina TËcnica de 
PlanificaciÛ i An‡lisis Territorial, del contracte díobres, reservat a empreses díinserciÛ i 
a centres  especials de treball,  consistent en líexecuciÛ del projecte de treballs de 
millora forestal a la Xarxa de Parcs Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona. Els lots 1, 2 
i 3 estan destinats a la participaciÛ díempreses díinserciÛ.  El lot 4 est‡ reservat per a 
un centre especial de treball. 
 
Donada la naturalesa del projecte síestableix la divisiÛ del contracte en 4 lots, degut a 
quË es tracta de quatre actuacions que es desenvoluparan en quatre zones de treball 
diferents, i a la vegada aquesta divisiÛ respon tambÈ a la necessitat de participaciÛ 
díun major nombre díentitats del tercer sector, aixÌ com díun major nombre de 
persones en risc díexclusiÛ social.  
 
Els lots en quË es divideix la contractaciÛ sÛn els seg¸ents: 
 
Lot 1- RestauraciÛ paisatgÌstica de zones degradades per grans incendis forestals (P-
273). Parc Natural del Montseny. 
 
Lot 2- Pla díactuacions pel foment díinfraestructures agro-forestals estratËgiques per a 
la prevenciÛ i extinciÛ díincendis forestals-Fase1- (P276) Parc del Garraf. 
 
Lot 3- Pla díactuacions pel foment díinfraestructures agro-forestals estratËgiques per a 
la prevenciÛ i extinciÛ díincendis forestals ñFase 2- (P277) Parc del Garraf. 
 
Lot 4- RealitzaciÛ de treballs forestals de millora per a líadaptaciÛ dels boscos de 
líespai naturals als efectes del canvi clim‡tic (P-285), Espai Natural de Guilleries ñ
Savassona. 
 
Les empreses de inserciÛ podran presentar oferta a un, mes díun o a tots els seg¸ents 
lots: n˙ms 1,2 i 3. Pel que fa als centres especials de treball solament es poden 
presentar al lot n˙m 4. 
 
 

El Codi CPV que correspon Ès 45112330 ìRecuperaciÛ del terreny; 45111213 
ìNetejaî i 45111220 ìEstassadaî 
 
 
1.2) Necessitat i idoneÔtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneÔtat de líobjecte del contracte, la 
justificaciÛ del procediment, la divisiÛ en lots, dels criteris díadjudicaciÛ i la resta de 
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requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
P˙blic (en endavant, LCSP) estan acreditats a líexpedient.  
1.3) Pressupost base de licitaciÛ: 
 
Es fixa en la quantitat pluriennal de cent cinquanta-vuit mil set-cents cinquanta-vuit 
euros amb noranta-nou cËntims  (158.758,99 Ä) IVA inclÚs. 
 
 LíIVA que correspon aplicar Ès el 21% i ascendeix a la quantitat de trenta-tres mil tres-
cents trenta-nou euros amb trenta-nou cËntims (33.339,39 Ä). 
 
q Pressupost m‡xim: 

 
a) El pressupost base de licitaciÛ de la contractaciÛ es fixa en la quantitat 

pluriennal de  
 
LOT N⁄M. 1: quaranta-un mil quatre-cents setanta-tres euros amb noranta-set 
cËntims (41.473,97 Ä) (IVA inclÚs). 
 
LíIVA que correspon aplicar Ès del 21% i ascendeix a la quantitat de set mill 
cent noranta-set euros amb noranta-sis cËntims (7.197,96)Ä. 
 
Pressupost IVA exclÚs 21% IVA 
34.276,01 Ä 7.197,96 Ä 

 
 
LOT N⁄M. 2: quaranta-un mil tres-cents tres euros amb vuitanta ˙n cËntims 
(41.303,81 Ä) (IVA inclÚs). 
 
LíIVA que correspon aplicar Ès del 21% i ascendeix a la quantitat de set mil 
cent seixanta-vuit euros amb quaranta-tres cËntims (7.168,43 Ä). 
 
Pressupost IVA exclÚs  21% IVA 
34.135,38 Ä  7.168,43 Ä 

 
 
LOT N⁄M.  3: trenta-nou mil cent quaranta-quatre euros amb dos cËntims 
(39.144,02 Ä) (IVA inclÚs). 
 
LíIVA que correspon aplicar Ès del 21% i ascendeix a la quantitat de sis mil set-
cents noranta-tres euros amb cinquanta-nou cËntims (6.793,59 Ä) (IVA inclÚs). 
 
Pressupost IVA exclÚs  21% IVA 
 32.350,43 Ä  6.793,59 Ä 
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LOT  N⁄M.   4: trenta-sis mil vuit-cents trenta-set euros amb dinou cËntims 
(36.837,19 Ä) (IVA inclÚs) 
 
LíIVA que correspon aplicar Ès del 21% i ascendeix a la quantitat de sis mil 
tres-cents noranta-tres euros amb vint-i-tres cËntims (6.393,23 Ä) (IVA inclÚs). 
 
Pressupost IVA exclÚs  21% IVA 
 30.443,96 Ä  6.393,23 Ä 

 
Els licitadors hauran díigualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de           
licitaciÛ, indicant líIVA a aplicar mitjanÁant partida independent.  

 
El pressupost comprËn la totalitat del contracte. El preu consignat Ès indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiËncia i porta implÌcits tots aquells conceptes previstos a líart. 100 i 
concordants de la LCSP.  
 
b) El desglossament del pressupost base de licitaciÛ per costos Ès el seg¸ent: 
 
Lot n˙mero 1 
 

! Costos directes: 28.467,24Ä  (IVA exclÚs)  corresponen al Pressupost díexecuciÛ 
material tal i com es determina en la justificaciÛ de preus del projecte.  
 
En base al Conveni colglectiu de treball del sector díactivitats forestals a Catalunya 
(codi de conveni n˙m 79100045012013, publicat al DOG en data 1/12/2015) es 
calculen uns costos laborals de 28.467,24 Ä (IVA exclÚs), un 100% del Pressupost 
díexecuciÛ material. 
 

! Costos indirectes: 5.408,77 Ä (IVA exclÚs) corresponen a les despeses generals 
díestructura i al benefici industrial. Aquests costos indirectes síhan xifrat en un 
percentatge del 13% aplicat als costos directes i un 6% respectivament, tal i com es 
determina en la justificaciÛ de preus del projecte. 

 
Altres despeses: 400,00Ä (IVA exclÚs) per a la redacciÛ del Pla de Seguretat i Salut. 
 
El desglossament  del pressupost base de licitaciÛ per costos est‡ desglossat a líapartat 3.3 
ìPRESSUPOSTî del Projecte díobres, aprovat per decret n˙m 2093 de data 26 de febrer de 
2019 
 
 
Lot n˙mero 2 
 

! Costos directes: 28.349,06Ä  (IVA exclÚs)  corresponen al Pressupost díexecuciÛ 
material tal i com es determina en la justificaciÛ de preus del projecte.  
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En base al Conveni colglectiu de treball del sector díactivitats forestals a Catalunya 
(codi de conveni n˙m 79100045012013, publicat al DOG en data 1/12/2015) es 
calculen uns costos laborals de 28.349,06 Ä (IVA exclÚs), un 100% del Pressupost 
díexecuciÛ material. 
 

! Costos indirectes: 5.386,32 Ä (IVA exclÚs) corresponen a les despeses generals 
díestructura i al benefici industrial. Aquests costos indirectes síhan xifrat en un 
percentatge del 13% aplicat als costos directes i un 6% respectivament, tal i com es 
determina en la justificaciÛ de preus del projecte. 

 
Altres despeses: 400,00Ä (IVA exclÚs) per a la redacciÛ del Pla de Seguretat i Salut. 
 
El desglossament  del pressupost base de licitaciÛ per costos est‡ desglossat a líapartat IV 
ìPRESSUPOSTî del Projecte díobres, aprovat per decret n˙m 2093 de data 26 de febrer de 
2019 
 
 
 
Lot n˙mero 3 
 

! Costos directes: 26.849,11Ä  (IVA exclÚs)  corresponen al Pressupost díexecuciÛ 
material tal i com es determina en la justificaciÛ de preus del projecte.  
 
En base al Conveni colglectiu de treball del sector díactivitats forestals a Catalunya 
(codi de conveni n˙m 79100045012013, publicat al DOG en data 1/12/2015) es 
calculen uns costos laborals de 26.849,11 Ä (IVA exclÚs), un 100% del Pressupost 
díexecuciÛ material. 
 

! Costos indirectes: 5.101,33 Ä (IVA exclÚs) corresponen a les despeses generals 
díestructura i al benefici industrial. Aquests costos indirectes síhan xifrat en un 
percentatge del 13% aplicat als costos directes i un 6% respectivament, tal i com es 
determina en la justificaciÛ de preus del projecte. 

 
Altres despeses: 400,00Ä (IVA exclÚs) per a la redacciÛ del Pla de Seguretat i Salut. 
 
El desglossament  del pressupost base de licitaciÛ per costos est‡ desglossat a líapartat IV 
ìPRESSUPOSTî del Projecte díobres, aprovat per decret n˙m 2093 de data 26 de febrer de 
2019 
 
 
 
 
 
Lot n˙mero 4 
 

! Costos directes: 25.081,48Ä  (IVA exclÚs)  corresponen al Pressupost díexecuciÛ 
material tal i com es determina en la justificaciÛ de preus del projecte.  
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En base al Conveni colglectiu de treball del sector díactivitats forestals a Catalunya 
(codi de conveni n˙m 79100045012013, publicat al DOG en data 1/12/2015) es 
calculen uns costos laborals de 21.685,71 Ä (IVA exclÚs), un 86,46% del Pressupost 
díexecuciÛ material i 3.395,77 Ä (IVA exclÚs) costos de maquin‡ria. 
 

! Costos indirectes: 4.765,48 Ä (IVA exclÚs) corresponen a les despeses generals 
díestructura i al benefici industrial. Aquests costos indirectes síhan xifrat en un 
percentatge del 13% aplicat als costos directes i un 6% respectivament, tal i com es 
determina en la justificaciÛ de preus del projecte. 

 
Altres despeses: 597,00Ä (IVA exclÚs) per a la redacciÛ del Pla de Seguretat i Salut.  
 
El desglossament  del pressupost base de licitaciÛ per costos est‡ desglossat a líapartat II 
ìPRESSUPOSTî del Projecte díobres, aprovat per decret n˙m 2093 de data 26 de febrer de 
2019 
 
 
1.4) ExistËncia de crËdit 
 
La despesa pluriennal derivada díaquesta contractaciÛ de cent cinquanta-vuit mil set-
cents cinquanta-vuit euros amb noranta-nou cËntims (158.758,99 Ä), IVA inclÚs, es 
far‡ efectiva amb c‡rrec a les aplicacions pressupost‡ries seg¸ents: 
 

ANY LOT APLICACI” PRESSUPOST¿RIA IMPORT 

2019 

1 G/50401/17231/61900 8.294,79 Ä 
2 G/50401/17231/61900 8.260,76 Ä 
3 G/50401/17231/61900 7.828,81 Ä 
4 G/50401/17231/65001 7.367,44 Ä 

2020 

1 G/50401/17231/61900 33.179,18 Ä 
2 G/50401/17231/61900 33.043,04 Ä 
3 G/50401/17231/61900 31.315,22 Ä 
4 G/50401/17231/65001 29.469,75 Ä 

 
 
Amb la condiciÛ suspensiva que per a líesmentada despesa existeixi consignaciÛ     
adequada  i suficient en els corresponents pressupostos.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles prÚrrogues  

 

Quant a la durada: 
 

El contracte tindr‡ una durada de 5 mesos per el Lot 1, i 4 mesos pels Lots 2,3 i 4  a 
comptar des de la formalitzaciÛ de líacta de comprovaciÛ de replanteig, si ja ha estat 
notificada líaprovaciÛ del Pla de Seguretat i Salut. En cas contrari, líinici de les obres 
es computar‡ des de líActa díInici de les obres.  
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LíActa de comprovaciÛ de replanteig síha díestendre  en el termini m‡xim díun mes a 
comptar des de la formalitzaciÛ del contracte, llevat de supÚsits excepcionals i 
justificats. 

 
 

Quant a la prÚrroga: 
 

 

El contracte no ser‡ prorrogable.  

1.6) Valor estimat   
 
El valor estimat del contracte, als efectes díallÚ que disposen líarticle 101 i concordants 
de la LCSP, Ès de cent trenta-un mil dos-cents cinc euros amb setanta-vuit cËntims 
(131.205,78 Ä) IVA exclÚs.  
 
El mËtode de c‡lcul per determinar líimport del VEC Ès el seg¸ent: 
 

Líimport total menys IVA. 
 
1.7) TramitaciÛ de líexpedient i procediment díadjudicaciÛ 
 
La contractaciÛ, que es tramitar‡ de forma ordin‡ria, no est‡ subjecta a regulaciÛ 
harmonitzada i no Ès susceptible de recurs especial en matËria de contractaciÛ, es 
dur‡ a terme mitjanÁant procediment obert simplificat i adjudicaciÛ amb varis criteris 
díadjudicaciÛ, en virtut díallÚ que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants 
de la LCSP. 
 
 
1.8) Perfil de contractant 

 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractaciÛ, 
aixÌ com la composiciÛ de la Mesa de ContractaciÛ, en el seu cas, síha díaccedir al 
Perfil de contractant a travÈs de líadreÁa seg¸ent:  
 
https://seuelectronica.diba.cat/ 
 
 
1.9) PresentaciÛ de proposicions  
 
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a líanunci de 
licitaciÛ, mitjanÁant líeina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de 
ContractaciÛ P˙blica de Catalunya, accessible en el perfil de contractant, indicat en la 
cl‡usula 1.8 del present plec 
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Tota la informaciÛ relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document 
ìInstruccions sobre lí˙s de mitjans electrÚnics en els procediments de 
contractaciÛî publicat en el perfil de contractant. 
 
Qualsevol dubte en relaciÛ amb la presentaciÛ díofertes es pot consultar al Servei 
JurÌdico Administratiu de lí¿rea de Territori i Sostenibilitat a líadreÁa electrÚnica 
sja.licitacions@diba.cat i al telËfon 93.404.94.89 de dilluns a divendres laborables, de 
9.00 a 14.00 hores. 
 
 

La documentaciÛ haur‡ de presentar-se en qualsevol de les lleng¸es cooficials de 
Catalunya, signada electrÚnicament, en un ˙nic sobre digital, en els termes seg¸ents: 
 
 

SOBRE ⁄NIC DIGITAL 
 

Contindr‡ la documentaciÛ seg¸ent, atenent a cada lot: 
 
 

 LOT 1: 
 
! DeclaraciÛ responsable, signada electrÚnicament, de compliment de les condicions 

establertes legalment per  a contractar amb el sector p˙blic, díacord amb el model 
que consta com a Annex 1 al PCAP. 

 
! ProposiciÛ, signada electrÚnicament, relativa als criteris díadjudicaciÛ avaluables 

de forma autom‡tica, díacord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP. 
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecciÛ del contracte, díacord amb líarticle 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb líarticle 140.3 LCSP, els licitadors síobliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta díadjudicaciÛ, tota la documentaciÛ exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici díallÚ establert a la cl‡usula 1.18) del 
present Plec. 

 
 
 
 
LOT 2: 
 
! DeclaraciÛ responsable, signada electrÚnicament, de compliment de les condicions 

establertes legalment per  a contractar amb el sector p˙blic, díacord amb el model 
que consta com a Annex 1 al PCAP. 
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! ProposiciÛ, signada electrÚnicament, relativa als criteris díadjudicaciÛ avaluables 
de forma autom‡tica, díacord amb el model que consta com a Annex 3 al PCAP. 

 
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecciÛ del contracte, díacord amb líarticle 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb líarticle 140.3 LCSP, els licitadors síobliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta díadjudicaciÛ, tota la documentaciÛ exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici díallÚ establert a la cl‡usula 1.18) del 
present Plec. 

 
 

LOT 3: 
 
! DeclaraciÛ responsable, signada electrÚnicament, de compliment de les condicions 

establertes legalment per  a contractar amb el sector p˙blic, díacord amb el model 
que consta com a Annex 1 al PCAP. 

 
! ProposiciÛ, signada electrÚnicament, relativa als criteris díadjudicaciÛ avaluables 

de forma autom‡tica, díacord amb el model que consta com a Annex 4 al PCAP. 
 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecciÛ del contracte, díacord amb líarticle 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb líarticle 140.3 LCSP, els licitadors síobliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta díadjudicaciÛ, tota la documentaciÛ exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici díallÚ establert a la cl‡usula 1.18) del 
present Plec. 

 
 
LOT 4: 
 
! DeclaraciÛ responsable, signada electrÚnicament, de compliment de les condicions 

establertes legalment per  a contractar amb el sector p˙blic, díacord amb el model 
que consta com a Annex 1 al PCAP. 

 
! ProposiciÛ, signada electrÚnicament, relativa als criteris díadjudicaciÛ avaluables 

de forma autom‡tica, díacord amb el model que consta com a Annex 5 al PCAP. 
 

(Els models de la declaraciÛ responsable i la proposiciÛ es podran descarregar a la 
Plataforma) 
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalitzaciÛ del termini de presentaciÛ de proposicions i subsistir en el moment de 
perfecciÛ del contracte, díacord amb líarticle 140.4 LCSP. 
 
De conformitat amb líarticle 140.3 LCSP, els licitadors síobliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta díadjudicaciÛ, tota la documentaciÛ exigida 
quan els hi sigui requerida, i sens perjudici díallÚ establert a la cl‡usula 1.18) del 
present Plec. 

 
 

1.10) Condicions mÌnimes i mitjans díacreditaciÛ de la solvËncia econÚmica i 
financera i professional o tËcnica i altres requeriments  

 
El licitador haur‡ de complir les condicions seg¸ents: 
 
n Disposar de la solvËncia seg¸ent:  
 

a) SolvËncia econÚmica i financera: pels Lots 1-2-3-4 
 

! Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels 
tres ˙ltims disponibles en funciÛ de les dates de constituciÛ o díinici de líactivitat 
de líempresari i de la presentaciÛ díofertes. 
 
Import mÌnim: 30.000,00 Ä (IVA inclÚs) en algun dels tres exercicis esmentats.  

 
AcreditaciÛ documental: Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil, si líempresari hi estiguÈs inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el 
registre oficial en quË hagi díestar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits 
en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjanÁant els 
llibres díinventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el 
supÚsit que líempresari individual no estiguÈs obligat a legalitzar els seus llibres 
en el registre mercantil, haur‡ díacreditar el volum anual de negocis mitjanÁant 
una declaraciÛ signada amb els justificants de les seves operacions durant 
aquell any. 

  
 

b) SolvËncia professional o tËcnica: 

Pels Lots 1-2-3: 
 
Mitjans personals 
 
RelaciÛ dels principals treballs forestals díobjecte igual o similar al del 
contracte, en concret treballs díaclarida díarbrat jove, selecciÛ de tanys, 
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estassada i eliminaciÛ de restes en els ˙ltims cinc (5) anys, que inclogui 
objecte, import, dates, i el destinatari, p˙blic o privat díaquests signada pel 
representant legal de líempresa. 
 
Valors o requisits mÌnims:  

 
En aquesta relaciÛ han de constar un mÌnim de treballs forestals de 
caracterÌstiques similars a líobjecte del contracte, treballs forestals díaclarida 
díarbrat jove, selecciÛ de tanys, estassada i eliminaciÛ de restes, per un mÌnim 
de 15.000,00 Ä (IVA inclÚs) en un dels cinc exercicis esmentats. 
 
AcreditaciÛ documental: 

Quan els serveis síhagin realitzat en entitats del sector p˙blic, cal aportar 
certificats expedits o visats per líÚrgan competent. 

 
Quan els serveis síhagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjanÁant un 
certificat expedit per líempresa destinat‡ria díaquests serveis o, a falta díaquest 
certificat, mitjanÁant una declaraciÛ signada pel representant legal de líempresa 
licitadora. 
 
 
Pel Lot 4: 
 
Mitjans personals 
 
RelaciÛ dels principals treballs forestals díobjecte igual o similar al del 
contracte, en concret treballs díaclarida díarbrat adult, desembosc mecanitzat, 
selecciÛ de tanys, estassada, eliminaciÛ de restes en els ˙ltims cinc (5) anys,  
que inclogui objecte, import, dates, i el destinatari, p˙blic o privat díaquests 
signada pel representant legal de líempresa. 

 
 

Valors o requisits mÌnims:  
 

En aquesta relaciÛ han de constar un mÌnim de treballs forestals de 
caracterÌstiques similars a líobjecte del contracte, treballs forestals díaclarida 
díarbrat adult, desembosc, selecciÛ de tanys, estassada i eliminaciÛ de restes, 
per un mÌnim de 15.000,00 Ä (IVA inclÚs) en un dels cinc exercicis esmentats. 

 
 

AcreditaciÛ documental: 

Quan els serveis síhagin realitzat en entitats del sector p˙blic, cal aportar 
certificats expedits o visats per líÚrgan competent. 
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Quan els serveis síhagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjanÁant un 
certificat expedit per líempresa destinat‡ria díaquests serveis o, a falta díaquest 
certificat, mitjanÁant una declaraciÛ signada pel representant legal de líempresa 
licitadora. 

 
 

c) ClassificaciÛ empresarial: Lots 1-2-3-4 
 

Alternativament, la solvËncia econÚmica i tËcnica mÌnima requerida als apartats 
anteriors es podr‡ acreditar amb la classificaciÛ empresarial en el/s grup/s, 
subgrup/s i categoria/es que tot seguit es detallen: 
 

Grup: K          Subgrup: 6                   Categoria: 1 

  Categoria RD 1098/2001: a) 
 (DT 2a i 3a RD 773/2015) 

 
 

£  Disposar de líhabilitaciÛ empresarial o professional seg¸ent: 
 
Pels Lots 1, 2, 3 i 4: 

  
InscripciÛ en el Registre díEmpreses Acreditades de la Comunitat AutÚnoma on 
radiqui el domicili social de líempesa, díacord amb el que disposa líarticle 4 de la 
Llei 32/2006, de 18 díoctubre, reguladora de la subcontractaciÛ al sector de la 
construcciÛ. 

 
Pels Lots 1, 2 i 3: 

 
InscripciÛ en el Registre Administratiu díEmpreses díInserciÛ sociolaboral 
acreditades de la Comunitat AutÚnoma on radiqui el domicili social de líempresa, 
díacord amb el Decreto 22/2010, de 20 díabril  por el que se dictan normes de 
desarrollo  para la calificacion de empreses de inserciÛn, y se crea el registro 
administrativo de estas empreses. 

 
Pel Lot 4: 
InscripciÛ en el Registre de Centres Especials de Treball de la Comunitat 
AutÚnoma on radiqui el domicili social de líempresa, díacord amb el R.D. 
2273/1985, de 4 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de los 
Centros Especiales de Empleo. 

 
£ Adscriure, díacord amb líarticle 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials 

que indicar‡ mitjanÁant relaciÛ i que en particular, haur‡ de comprendre els 
seg¸ents: 
 

Mitjans personals: 
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Pels Lots 1, 2, 3 : 
 

1 especialista: aquest especialista haur‡ de complir els seg¸ents requisits: 
- Que hagi realitzat treballs de cap de colla o equivalent, amb una 

experiËncia mÌnima de 2 anys, en treballs de millora forestal en 
motoserra i desbrossadora, tals com tala, poda, selecciÛ de rebrots i 
trituraciÛ de restes vegetals. 

- Disposar del carnet de conduir B o superior. 
 

DocumentaciÛ mÌnima acreditativa de la capacitaciÛ tËcnica: 
- Carnet de conduir B o superior 
- CurrÌculum professional 
- DesignaciÛ per part de líempresa com a cap de colla o equivalent.  

 
2 peons forestals: aquests peons hauran de complir els seg¸ents        
requisits: 
- Treballadors de colSlectius en risc díexclusiÛ socio-laboral contractats en 

una empresa díinserciÛ. 
-  Que hagin realitzat treballs  de peÛ forestal o equivalent, amb una 

experiËncia mÌnima díun any, o bÈ acreditaciÛ díun mÌnim dí1 mes de 
formaciÛ en treballs forestals amb ˙s de motoserra. 
 

DocumentaciÛ mÌnima acreditativa de la capacitat tËcnica: 
 
-CurrÌculum professional. 
 

Pel Lot 4: 
 

1 especialista: aquest especialista haur‡ de complir els seg¸ents requisits: 
- Que hagi realitzat treballs de cap de colla o equivalent, amb una 

experiËncia mÌnima de 2 anys, en treballs de millora forestal en 
motoserra i desbrossadora, tals com tala, poda, selecciÛ de rebrots i 
trituraciÛ de restes vegetals. 

- Disposar del carnet de conduir B o superior. 
 

DocumentaciÛ mÌnima acreditativa de la capacitaciÛ tËcnica: 
- Carnet de conduir B o superior 
- CurrÌculum professional 
- DesignaciÛ per part de líempresa com a cap de colla o equivalent.  

 
2 peons forestals: aquests peons hauran de complir els seg¸ents        
requisits: 
- Treballadors de col.lectius en risc díexclusiÛ socio-laboral contractats en 

un centre especial de treball. 
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-  Que hagin realitzat treballs  de peÛ forestal o equivalent, amb una 
experiËncia mÌnima díun any, o bÈ acreditaciÛ díun mÌnim dí1 mes de 
formaciÛ en treballs forestals amb ˙s de motoserra, o desbrossadora. 
 

DocumentaciÛ mÌnima acreditativa de la capacitat tËcnica: 
 
-CurrÌculum professional. 
 
 

               Mitjans materials: 
 
                      El licitador caldr‡ que acrediti, com a mÌnim, que disposa de la seg¸ent maquin‡- 
                      ria: 
                    Pels Lots 1,2 i 3: 
 

- Vehicle amb etiqueta ambiental C  
- Moto-serra homologada per la UE. 
- Desbrossadora manual homologada per la UE 

 
                     Pel  Lot 4: 

 
-  Vehicle amb etiqueta ambiental C 
- Moto-serra homologada per la UE. 
- Desbrossadora manual homologada per la UE. 
- Tractor agrÌcola      

 
                                                   

1.11) Criteris d'adjudicaciÛ  
 
Els criteris a tenir en compte a líhora de considerar quina Ès la millor proposiciÛ relaciÛ 
qualitat-preu seran, de forma decreixent els que tot seguit síindiquen, díacord amb la 
ponderaciÛ que es detalla per a cadascun díells: 
 
 
 
! Criteris avaluables de forma autom‡tica  (100%) per als lots 1, 2, 3 i 4:  
 

- Criteri 1: Preu ofertat...................................................................... fins a 50 punts 
 
La puntuaciÛ síha díassignar en funciÛ de les baixes que comporten les ofertes 
v‡lidament presentades respecte al tipus de licitaciÛ, i pot suposar que no 
síassigni la m‡xima puntuaciÛ a cap oferta. 

 
Síassignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitaciÛ, IVA 
exclÚs. Síassignar‡ la m‡xima puntuaciÛ a líoferta que es trobi en algun dels 
supÚsits seg¸ents:  
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! Quan concorri nomÈs un licitador, líoferta presentada. 
! Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a 

líoferta mÈs elevada. 
! Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la 

mitjana aritmËtica de totes les ofertes presentades. No obstant, síexclour‡ per al 
cÚmput díaquesta mitjana líoferta de quantia mÈs elevada quan sigui superior en 
mÈs de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana. 

! Quan concorrin quatre o mÈs licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmËtica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha 
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en mÈs de 10 unitats percentuals, 
es calcular‡ una nova mitjana nomÈs amb les ofertes que no es trobin en aquest 
supÚsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten Ès inferior a tres, la 
nova mitjana es calcular‡ sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
En cas que es presenti una oferta mÈs baixa que la calculada en qualsevol dels 
supÚsits anteriors, se li assignar‡ la m‡xima puntuaciÛ. Si existeix mÈs díuna 
oferta en la mateixa situaciÛ, síassignar‡ la m‡xima puntuaciÛ a la mÈs baixa de 
totes. 
 
A efectes del c‡lcul de la m‡xima puntuaciÛ, en cas que es presentin 
individualment a la licitaciÛ empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes 
establerts en líarticle 42.1 del Codi de comerÁ, per als c‡lculs es tindr‡ en compte, 
˙nicament, líoferta mÈs baixa. 
 
La resta díofertes es puntuaran en funciÛ de les baixes de manera proporcional. 
 
 
 
 

 
- Criteri 2: Millora en els mitjans personals per a líexecuciÛ dels 

treballs.......................................................................................... fins a 40 punts 
 
- Increment de peons forestals, a part de líequip mÌnim especificat en la 

cl‡usula 4.10 del Projecte (mÌnim 2 peons forestals) per a líexecuciÛ dels 
treballs (fins un m‡xim de 30 punts): 

! IncorporaciÛ de 3 peons forestals mÈs...................     30 punts 
! IncorporaciÛ de 2 peons mÈs..................................     20 punts 
! IncorporaciÛ dí1 peÛ forestal mÈs...........................     10 punts 
! Cap increment de peons forestals..........................       0 punts 
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- Que líespecialista (cap de colla o equivalent) que síincorporar‡ a líexecuciÛ 
dels treballs disposa del carnet europeu de motoserrista nivell ECC1 o 
equivalent........................................................................... 5 punts 
 

- Que líespecialista (cap de colla o equivalent) que síincorporar‡ a líexecuciÛ 
dels treballs disposa del carnet europeu de motoserrista nivell ECC2 o 
equivalent........................................................................... 5 punts 

 
 

- Criteri 3: Millora de la maquin‡ria, material i eines a utilitzar per executar els 
treballs.......................................................................................... fins a 10 punts 
 
Síassignaran fins a 10 punts quan líoferta presenti en la descripciÛ de la 
maquin‡ria, material i eines que síutilitzaran per a líexecuciÛ dels treballs 
líacreditaciÛ en líacompliment díalgun o tots els aspectes amb la seg¸ent 
puntuaciÛ: 
- Síassignar‡ 0 punts quan no es presenti cap millora respecte del mÌnim 

establert al Pojecte. 
- Síassignaran 5 punts quan es justifiqui que síutilitzar‡ com a vehicle de 

transport a la zona de treball un vehicle amb etiqueta ambiental B o superior. 
- Síassignaran 5 punts quan es justifiqui la utilitzaciÛ díoli vegetal per a la 

cadena de les motoserres. 
 
En tot cas, la DiputaciÛ de Barcelona es reserva la facultat díadjudicar el contracte a 
qui reuneixi, al seu entendre, les condicions mÈs avantatjoses en relaciÛ qualitat-preu 
díacord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes díallÚ que 
disposa líarticle 150.3 LCSP. 
 
 
1.12) Criteris de desempat  
 
En cas díigualaciÛ de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
la Llei. 
 
 
 
1.13) Termini per a líadjudicaciÛ 
 
LíadjudicaciÛ es realitzar‡ dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data 
díobertura de les ofertes rebudes.  
 
1.14) Variants  
 
 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
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1.15) Ofertes anormalment baixes 
 
En líadjudicaciÛ amb mÈs díun criteri de valoraciÛ per determinar que una proposiciÛ 
no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran globalment els 
criteris objectius fixats contrastats amb líoferta presentada, díacord amb els 
par‡metres objectius per a cadascun dels criteris seg¸ents: 

 
 

! Que en el criteri avaluable de forma autom‡tica (criteri 1) relatiu al ìpreu ofertatî 
es doni alguna de les situacions previstes a líarticle 85 del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions P˙bliques, aprovat per Reial 
Decret 1098/2001, de 12 díoctubre i 
 

! Que en el criteri avaluables de forma autom‡tica (criteri 2), síhagi obtingut una 
puntuaciÛ igual o superior a 35 punts i 
 

! Que en el criteri avaluables de forma autom‡tica (criteri 3), síhagi obtingut una 
puntuaciÛ igual  a 10 punts. 

 
 
1.16) Garantia provisional 
 
No procedeix la constituciÛ de garantia provisional, en tractar-se díun procediment 
obert simplificat. 
 
 
1.17) Garantia definitiva 
 
No procedeix la constituciÛ de garantia definitiva, díacord amb la DisposiciÛ Addicional 
4™.3 de la LCSP. 
 
 
1.18) PresentaciÛ de documentaciÛ  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de líadjudicaciÛ i dins del termini de 7  
dies h‡bils comptadors des de la data díenviament del requeriment electrÚnic que 
preveu líarticle 159.4 de la LCSP haur‡ de:    
 

! Acreditar la constituciÛ de la garantia definitiva. 
 

! Presentar els documents seg¸ents:  
 

a) La documentaciÛ que acrediti líhabilitaciÛ professional, la solvËncia econÚmica i 
financera i tËcnica o professional, aixÌ com la documentaciÛ que acrediti la 
disposiciÛ dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte en els 

P‡gina 19
Codi Segur de VerificaciÛ (CSV): 875390fded726cd11d11   AdreÁa de validaciÛ: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrÚnicament. Firmes v‡lides. …s cÚpia autËntica de líoriginal electrÚnic.



 
 
 
 

¿rea díInfraestructures, Mobilitat, Urbanisme, 
Habitatge i Espais Naturals 
GerËncia de Serveis díEspais Naturals 
Oficina TËcnica de PlanificaciÛ i An‡lisi Territorial 

 

 

 

termes de la cl‡usula 1.10 del present Plec i, si, síescau, compromÌs díintegraciÛ 
efectiva de la solvËncia amb mitjans externs. 

 

b) La documentaciÛ acreditativa de la resta de circumst‡ncies consignades en la 
declaraciÛ responsable aportada i la resta que sigui exigible.  

 

En ser obligatÚria la inscripciÛ al Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector P˙blic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat 
AutÚnoma, el licitador proposat com a adjudicatari restar‡ eximit de presentar la 
documentaciÛ relativa als requisits previs per a contractar amb líAdministraciÛ si 
aquesta documentaciÛ consta en algun dels dits Registres.  

 
Cas de no presentar-se la documentaciÛ en el termini previst, síentendr‡ que el 
licitador ha retirat la seva oferta, se li exigir‡ líimport del 3% del pressupost base de 
licitaciÛ, IVA exclÚs, en concepte de penalitat, i es procedir‡ en els termes assenyalats 
a líarticle 159.4.f).4q de la LCSP. 
 
 
1.19) FormalitzaciÛ del contracte  
 
El contracte es formalitzar‡ de conformitat amb el que disposa líarticle 153 LCSP. 
 
En tractar-se díun contracte no susceptible de recurs especial, líadjudicatari síobliga a 
formalitzar-lo mitjanÁant document administratiu dins el termini de 15 dies h‡bils a 
comptar des del seg¸ent a la remissiÛ de la notificaciÛ de líadjudicaciÛ. 
 
En el supÚsit que líadjudicatari sigui una uniÛ temporal díempreses aquesta haur‡ 
díestar formalment constituÔda abans de la formalitzaciÛ del contracte. 
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2) DADES RELATIVES A LA FASE DíEXECUCI”: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a mÈs dels indicats a les cl‡usules de les 
dades especÌfiques del contracte, aquells que resultin de la documentaciÛ contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els seg¸ents: 
 
- El contractista síobliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relaciÛ 

contractual amb la DiputaciÛ de Barcelona, als principis Ëtics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis díigualtat, 
díimparcialitat i díintegritat, díobjectivitat i de transparËncia. En particular, síobliga a: 

 
¸ Facilitar a la DiputaciÛ de Barcelona la informaciÛ establerta per la Llei 19/2014, 

de 29 de desembre, de transparËncia, accÈs a la informaciÛ p˙blica i bon govern i 
qualsevol díaltra que li sigui requerida díacord amb la normativa vigent. 

 
¸ Comunicar a la DiputaciÛ de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

díinteressos o díaltres an‡logues de les quË tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractaciÛ i puguin posar en risc líinterËs 
p˙blic.  

 
Per conflicte díinteressos síentÈn qualsevol situaciÛ en la quË el personal al servei 
de líÚrgan de contractaciÛ, que a mÈs participi en el desenvolupament del 
procediment de licitaciÛ o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interËs financer, econÚmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independËncia en el context de dit procediment 
de licitaciÛ. 
 

 

¸ No celebrar cap acord amb altres operadors econÚmics que, en el marc de la 
present contractaciÛ, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrËncia 
competitiva, abstenint-se de realitzar cap pr‡ctica colZlusÚria. 

 

¸ Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 
pr‡ctica corrupta que afecti o pugui afectar la relaciÛ contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 

- El contractista síobliga a facilitar tota la documentaciÛ que li sigui requerida en relaciÛ 
amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de líarticle 217 LCSP. 
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2.2) Condicions especials díexecuciÛ 
 
Les condicions especials díexecuciÛ del contracte seran les que tot seguit síindiquen:  

- …s condiciÛ especial díexecuciÛ que líempresa contractista garanteixi líafiliaciÛ i 
líalta en la seguretat Social de les persones treballadores destinades a líexecuciÛ 
del contracte. Aquesta obligaciÛ síestendr‡ a tot el personal subcontractat pel 
contractista principal destinat a líexecuciÛ del contracte. A efectes de comprovaciÛ, 
el contractista haur‡ de remetre a líÚrgan de contractaciÛ quan aquest ho solgliciti, 
una declaraciÛ on constin les dades que permetin comprovar aquest compliment. 

- …s condiciÛ especial díexecuciÛ que durant el perÌode d'alt risc d'incendi, del 15 de 
juny al 15 de setembre, el tËcnic de líempresa demanar‡ l'autoritzaciÛ 
excepcional per desenvolupar feines al bosc solglicitada per líempresa al 
Departament del Medi Natural, tal com ve expressat en el capÌtol 5, article 17 del 
decret 64/1995, de 7 de marÁ publicat en el DOGC n˙m. 2022 el 10.3.1995. En el 
supÚsit que fos denegada aquesta autoritzaciÛ, s'aturarien les feines i es tornarien 
a comenÁar a partir del 15 de setembre. En el supÚsit que fos autoritzada, caldr‡ 
tenir present tambÈ l'article 18 de líesmentat decret que fa referËncia a les mesures 
extraordin‡ries aplicables quan les circumst‡ncies meteorolÚgiques siguin d'un risc 
extrem (punt 18.4). En aquest cas, s'aturarien les tasques fins que es tornessin a 
autoritzar per part del Departament del Medi Natural. 
En cas de treballar durant aquest ˙ltim perÌode, el contractista disposar‡, pel seu 
compte, d'una cisterna d'aigua díun mÌnim de 400 litres de capacitat amb 
m‡negues i bomba per la prevenciÛ dels focs que es puguin originar per l'˙s de la 
maquin‡ria o per imprudËncia dels treballadors. Aquesta cisterna haur‡ d'estar 
situada sempre a menys de 100 metres del punt on s'estigui treballant. TambÈ, i 
sobretot durant aquest perÌode, les restes vegetals generades seran retirades o 
triturades a diari i les pistes romandran lliures d'obstacles. AixÌ mateix, els 
treballadors i la cisterna hauran d'estar en disposiciÛ de colSlaborar en l'extinciÛ de 
qualsevol foc que es declari en les rodalies de la zona on estiguin treballant si sÛn 
reclamats pels agents del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

2.3) ModificaciÛ del contracte    
 

 

El contracte nomÈs podr‡ modificar-se per raons d'interËs p˙blic en els supÚsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de 
normativa aplicable. 
 
No es preveu la modificaciÛ del contracte. 
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2.4) RËgim de pagament  
 
La direcciÛ facultativa de líobra expedir‡ mensualment les certificacions díobra als 
efectes del seu pagament. 
 
El pagament es realitzar‡ per la DiputaciÛ de Barcelona, en els terminis establerts en 
líarticle 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentaciÛ dels documents 
de cotitzaciÛ del personal destinat a l'execuciÛ del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la DiputaciÛ de 
Barcelona, depenent de la IntervenciÛ General, que Ès l'Úrgan que tÈ les competËncies 
en matËria de comptabilitat, i han d'incloure la identificaciÛ del destinatari de la 
contractaciÛ de líOficina TËcnica de PlanificaciÛ i An‡lisi Territorial. 
 
Les societats anÚnimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta díentitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrÚnica i creaciÛ del registre comptable de factures en el sector p˙blic han de 
presentar factures electrÚniques díacord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tËcnics detallats en el portal de tr‡mits del proveÔdor de la seu 
electrÚnica de la DiputaciÛ de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/). 
 
En totes les factures electrÚniques la identificaciÛ dels centres gestors destinataris es 
far‡ mitjanÁant els seg¸ents codis DIR3:  
 
ß Oficina comptable: GE0001058  IntervenciÛ General - Registre de Factures 
ß “rgan gestor: GE0001096 Oficina TËcnica de PlanificaciÛ i An‡lisi Territorial 
ß Unitat tramitadora: GE0001096 Oficina TËcnica de PlanificaciÛ i An‡lisi Territorial. 
 
 
2.5) RevisiÛ de preus  
 
No síadmet la revisiÛ de preus.  
 
2.6) Penalitats  
 
Cas que la DiputaciÛ de Barcelona opti per la no resoluciÛ del contracte, síimposaran 
al contractista les penalitats seg¸ents: 
 

A) per líincompliment del termini, total o parcial, síimposar‡: 
 

Una penalitat di‡ria en la proporciÛ de 0,60Ä per cada 1.000 Ä del preu del contracte, 
IVA exclÚs.  
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B) per altres incompliments, amb el lÌmit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el lÌmit del 50% en el seu conjunt, ambdÛs IVA exclÚs, síimposaran: 
 

Per cada compliment defectuÛs de la prestaciÛ, per cada vegada que hi hagi un 
incompliment dels compromisos o de les condicions especials díexecuciÛ definides al 
contracte, síimposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA 
exclÚs, que hauran de ser proporcionals al grau díincompliment, en els termes 
seg¸ents: 
 

1. SíentÈn com a compliment defectuÛs el seg¸ent: 
 

- La manca de diligËncia en el compliment díuna ordre del responsable del 
contracte que impliqui afectar les condicions de seguretat i salut dels 
treballadors del propi contractista i díaltres empreses o institucions 
relacionades amb els treballs. Per cada infracciÛ, síestableix una penalitat 
del 2% sobre el preu del contracte, IVA exclÚs. 

 
C) Per líincompliment de les condicions de subcontractaciÛ, aixÌ com la falta 

díacreditaciÛ de líaptitud del subcontractista, síimposar‡ una penalitat de fins el 50% 
de líimport del subcontracte o donar lloc a la resoluciÛ del contracte, díacord amb 
líarticle 215.3 de la LCSP. 
 

D) Per líincompliment de les condicions de pagament a subcontractistes síimposar‡ 
una penalitat de fins el 50% de líimport del subcontracte o donar lloc a la resoluciÛ 
del contracte en els termenes de líarticle 217.2 de la LCSP. 

 
 

 
En la tramitaciÛ de líexpedient, es donar‡ audiËncia al contractista perquË pugui 
formular alglegacions, i líÚrgan de contractaciÛ resoldr‡, prËvia líemissiÛ dels informes 
pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que síimposin es faran efectius mitjanÁant la deducciÛ de 
les quantitats que, en concepte de pagament, síhagin díabonar a líempresa 
contractista, o sobre la garantia que, si síescau, síhaguÈs constituÔt, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 
 
En els supÚsits díincompliment parcial o compliment defectuÛs o de demora en 
líexecuciÛ en quË no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a la DiputaciÛ, síexigir‡ al contractista la indemnitzaciÛ per danys i perjudicis. 
 
 
2.7) Causes de resoluciÛ  
 
SÛn causes de resoluciÛ del contracte, a mÈs de les previstes als articles 211 i 
concordants de la LCSP, les seg¸ents: 
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- El fet díincÛrrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibiciÛ per a 
contractar amb líAdministraciÛ P˙blica estipulades a líarticle 71 LCSP.  
 

- La no presentaciÛ per part del contractista del Pla de Seguretat i Salut en el Treball 
dins el termini establert a la cl‡usula 3.3 díaquest Plec, aixÌ com a la no realitzaciÛ 
de les esmenes, que per raÛ de defectes u omissions se li facin avinents dins el 
termini que estableix la mateixa cl‡usula. 

 

- Líincompliment de les condicions especials díexecuciÛ del contracte previstes a la 
Cl‡usula 2.2) del present Plec. 

- El fet díhaver estat penalitzat per 6 incompliments. 
- Líincompliment de qualsevol obligaciÛ contractual, sens perjudici díallÚ que disposa 

la cl‡usula referida a les penalitats. 
 

2.8) Termini de recepciÛ de les prestacions del contracte 
 
No síestableix termini especial de recepciÛ i regir‡ el termini general díun mes a 
comptar des del lliurament o la realitzaciÛ de líobjecte del contracte, recepciÛ que 
síhaur‡ de formalitzar mitjanÁant el corresponent document acreditatiu. 
 
2.9) Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia dí1 any a comptar des de la data de recepciÛ i/o 
conformitat de la prestaciÛ contractada. 
 

2.10) CessiÛ 
 
No síadmet la cessiÛ atesa la naturalesa del contracte díacord amb la justificaciÛ que 
figura a líexpedient.  
 
2.11) SubcontractaciÛ  
 
El contractista solament podr‡ subcontractar v‡lidament la realitzaciÛ del contracte, 
fins al 60 % de líimport díadjudicaciÛ, de conformitat amb els requisits assenyalats a 
líarticle 215 LCSP.  

 
Si no síha indicat prËviament a líoferta, el contractista comunicar‡ per escrit a la 
DiputaciÛ de Barcelona, desprÈs de líadjudicaciÛ del contracte o a líinici de la seva 
execuciÛ, la intenciÛ de celebrar subcontractes o qualsevol modificaciÛ díaquesta, tot 
indicant la part de la prestaciÛ a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte 
i els representats legals del subcontractista aixÌ com justificant líaptitud díaquest per 
executar-la de conformitat amb líestablert per la normativa i el present plec i que no 
est‡ incurs en cap supÚsit de prohibiciÛ per contractar. 
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2.12) Confidencialitat de la informaciÛ 
 
La declaraciÛ de confidencialitat dels licitadors ha de ser necess‡ria i proporcional a la 
finalitat o interËs que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada 
els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No síadmeten 
declaracions genËriques o no justificades del car‡cter confidencial. 
No tenen en cap cas car‡cter confidencial líoferta econÚmica de líempresa, ni les 
dades incloses en el DEUC o declaraciÛ an‡loga. 
 
En el cas de manca díindicaciÛ, síentendr‡ que la documentaciÛ facilitada no tÈ 
car‡cter confidencial. 
 
Díacord amb líarticle 133.2 LCSP, el contractista haur‡ de respectar el car‡cter 
confidencial de la informaciÛ a la qual tingui accÈs degut a líexecuciÛ del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindr‡ una vigËncia de cinc anys a comptar des del 
coneixement de la informaciÛ de referËncia. 
 
De conformitat amb líarticle 133.1 LCSP, líÚrgan de contractaciÛ no podr‡ divulgar la 
informaciÛ facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per 
aquests com a confidencial.  
 
 
2.13) RËgim jurÌdic de la contractaciÛ 
 
El rËgim jurÌdic del contracte es troba constituÔt pel present Plec de Cl‡usules 
Administratives Particulars, pel Projecte díobres, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector P˙blic, mitjanÁant la qual es transposen a líordenament 
jurÌdic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament, pel Decret 
Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matËria de contractaciÛ p˙blica, pel 
Plec de Cl‡usules Administratives Generals de la DiputaciÛ de Barcelona publicat en el 
BOPB de 30 de desembre de 2013 en allÚ que no contradigui la normativa citada, aixÌ 
com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
 
2.14) Notificacions i ˙s de mitjans electrÚnics 
 
Les notificacions derivades de líexpedient de contractaciÛ síefectuaran per mitjans 
electrÚnics. 
 
Síefectuaran mitjanÁant un sistema que garanteix la posada a disposiciÛ i líaccÈs al 
seu contingut a travÈs del servei de notificacions electrÚniques e-NOTUM del Consorci 
de líAdministraciÛ Oberta de Catalunya (AOC). 
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El sistema enviar‡ un correu electrÚnic a líadreÁa electrÚnica que a tal efecte síindiqui, 
en el qual síinformar‡ del dipÚsit de la notificaciÛ. TambÈ es podr‡ enviar un SMS, en 
cas que síhagi facilitat un n˙mero de telËfon mÚbil. 
 
L'accÈs a les notificacions electrÚniques ser‡ efectuat pel representant legal o les 
persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la p‡gina web de la Seu 
electrÚnica (https://seuelectronica.diba.cat/). 
 
Les notificacions electrÚniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposiciÛ, han transcorregut 10 dies naturals sense que 
síhagi accedit al seu contingut.  
 
Lí˙s de mitjans electrÚnics en aquest procediment seguir‡ les instruccions accessibles 
al Perfil de Contractant. 
 
 
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecciÛ de dades personals, i 

mediambientals del contractista 
 
El contractista restar‡ obligat al compliment de les disposicions vigents en matËria 
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenciÛ de riscos 
laborals, d'integraciÛ social de les persones amb discapacitat, díigualtat efectiva de 
dones i homes, fiscal, de protecciÛ de dades personals, i en matËria mediambiental; 
aixÌ com al compliment de les condicions salarials dels treballadors, conforme al 
conveni colSlectiu vigent. Conveni colSlectiu de treball del sector díactivitats forestals a 
Catalunya (codi de conveni n˙m. 79100045012013), publicat al DOGC en data 1 de 
desembre de 2015. 
 
 
2.16) Assegurances 
 
El contractista síobliga a disposar díuna pÚlissa díasseguranÁa de responsabilitat civil 
per un import mÌnim de 300.000 Ä. 
 

 
 
2.17) Lloc de realitzaciÛ objecte del contracte 
 

El lloc fixat per a la realitzaciÛ de les obres objecte del contracte Ès el Parc Natural del 
Montseny (Lot 1), Parc del Garraf (Lot 2 i 3) i Parc de líEspai Natural de les Guilleries 
Savassona (Lot 4). 
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2.18) Responsable del contracte 
 
 

Es designa responsable del contracte a un/a tËcnic/a de líOficina TËcnica de Parcs 
Naturals per cada lot, amb les funcions previstes a líarticle 62 LCSP.  
 
El/ la responsable del contracte no podr‡, en cap cas, ni per compte propi ni aliË, 
intervenir en aquest procÈs de contractaciÛ com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat díintervenciÛ abastar‡ les persones jurÌdiques en 
quin capital aquell o els seus cÚnjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
tinguin representaciÛ legal ostentin una participaciÛ superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 

 
2.19) ProtecciÛ de dades de car‡cter personal 
 
Díacord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 díabril, relatiu a la protecciÛ de 
les persones fÌsiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure 
circulaciÛ díaquestes dades, i la Llei org‡nica 3/2018, de 5 de desembre, de ProtecciÛ 
de Dades Personals i garantia dels drets digitals, síinforma a la contractista i al seu 
personal: 
 
Responsable 
del tractament 

DiputaciÛ de Barcelona 
Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona 
Dades de contacte de la persona Delegada de protecciÛ de dades per a 
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la 
protecciÛ de dades: delegatprotecdades@diba.cat 

Finalitat del 
tractament GestiÛ i tramitaciÛ dels contractes del sector p˙blic dels Úrgans i unitats 

administratives de la DiputaciÛ de Barcelona. 
Temps de 
conservaciÛ Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de 

contractaciÛ p˙blica i díarxiu histÚric. 
LegitimaciÛ 
del tractament Compliment díobligacions contractuals. 

Destinataris 
de cessions o 
transferËncies 

Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser 
publicades a la Plataforma de serveis de contractaciÛ p˙blica de la 
Generalitat de Catalunya, que Ès on es troba el perfil del contractant de la 
DiputaciÛ.  
Seran cedides a líObra social de la Caixa per a la justificaciÛ dels aspectes 
recollits al conveni de colSlaboraciÛ amb la DiputaciÛ. 
No síha previst cap transferËncia internacional de dades de les dades 
subministrades. 
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Drets de les 
persones 
interessades 

Es poden exercir els drets díaccÈs, rectificaciÛ, supressiÛ i portabilitat de 
les seves dades, i la limitaciÛ o oposiciÛ al seu tractament a travÈs de la 
Seu electrÚnica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-
dades/default.asp o presencialment a les oficines del Registre 
https://www.diba.cat/web/registre/ 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acciÛ judicial, tot 
interessat tindr‡ dret a presentar una reclamaciÛ davant d'una autoritat de 
control, en particular en l'Estat membre en quË tingui la seva residËncia 
habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracciÛ, si considera que el 
tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD. 

Sent a Catalunya líAPDCAT líautoritat de referËncia 
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ 

 
 
Per a líexecuciÛ de les prestacions derivades del compliment de líobjecte díaquest 
contracte no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu la contractista no 
podr‡ accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin dades de 
car‡cter personal sense autoritzaciÛ expressa de líÚrgan competent de la DiputaciÛ.  
 
En el cas que el personal vinculat al contractista tinguÈs accÈs, directe o indirecte, a 
dades o informacions de car‡cter personal, l'empresa els exigir‡ el compliment del 
deure de secret respecte de les dades i informacions a quË haguessin pogut tenir 
accÈs en el desenvolupament de líactivitat o servei prestat, fins i tot desprÈs de 
finalitzar la relaciÛ contractual, i la immediata comunicaciÛ díaquesta violaciÛ de 
seguretat a la DiputaciÛ. 
 
En el cas que mÈs endavant resultÈs necessari líaccÈs a dades personals la 
contractista i la DiputaciÛ establiran per escrit les obligacions de les parts per donar 
compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en matËria de protecciÛ 
de dades de car‡cter personal.  
 
 
 
3) DADES ESPECÕFIQUES  
 
 
3.1) DelegaciÛ i personal díobra del contractista  
 
El representant  tËcnic de líempresa designat pel contractista, en compliment díallÚ que preveu 
el Plec General, haur‡ de tenir la capacitat tËcnica necess‡ria per interpretar el projecte i 
transmetre-ho a líequip de treball.  TambÈ ser‡ interlocutor amb el director de les obres. Es 
requereix experiËncia acreditada per part de líempresa, díhaver ostentat la responsabilitat de 
direcciÛ de treballs en projectes forestals i ambientals. 
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Si escau, el contractista síobliga a designar un suplent amb les mateixes 
caracterÌstiques. 
 
 
3.2) Despeses conseq¸Ëncia díassaigs i an‡lisi de materials i unitats díobra  
 
El director de les obres ordenar‡ els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
líacceptaciÛ dels materials i unitats díobra executades. Aquests assaigs de control de 
qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat, contractat a tal 
efectes per la DiputaciÛ de Barcelona. Les despeses que síoriginin seran a c‡rrec del 
contractista fins el lÌmit de lí1 per cent (1%) de líimport del tipus de licitaciÛ, mitjanÁant el 
corresponent descompte de la certificaciÛ mensual díobres o de la certificaciÛ final.  
 
 
3.3) Pla de seguretat i salut 
 
El contractista estar‡ obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicaciÛ de líEstudi de Seguretat i Salut o Estudi B‡sic de Seguretat i Salut i en els 
termes que preveu líarticle 7 del RD 1627/1997, de 24 díoctubre. AixÌ mateix, durant 
líexecuciÛ dels treballs, líadjudicatari estar‡ obligat al compliment dels ìprincipis generals 
aplicables durant líexecuciÛ de líobraî continguts en els articles 10 i 11 i en líannex IV de 
líesmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
 
El Pla de Seguretat i Salut es presentar‡ per a cada lot.  
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autÚnom, restar‡ obligat igualment a 
líelaboraciÛ del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a quË es refereix el par‡graf 
anterior, si bÈ pot assumir aquesta obligaciÛ efectuant líenc‡rrec al tËcnic competent que 
consideri oport˙, sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del 
contracte a quË es refereix el present Plec. 
 
Igualment síobliga al treballador autÚnom al compliment dels principis contemplats en els 
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en líarticle 12 del RD 1627/1997, de 24 
díoctubre, aixÌ com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matËria de la direcciÛ facultativa i de la DiputaciÛ de Barcelona. 
 
El contractista haur‡ de presentar 5 exemplars, en el moment de la signatura del 
contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball  haur‡ de ser informat pel tËcnic 
competent en matËria de seguretat i salut i pel tËcnic de líOficina promotora de les obres, 
i elevat pel Cap díoficina a lí“rgan de ContractaciÛ competent  per a la seva aprovaciÛ.  
 
Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prËvia del 
servei promotor, es requerir‡ al contractista, perquË en un nou termini de 10 dies h‡bils 
realitzi les esmenes que se li indiquin.  
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3.4) Acta de comprovaciÛ de replanteig i díinici de les obres 
 
Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzaciÛ del contracte es 
procedir‡ en presËncia del contractista a efectuar la comprovaciÛ del replanteig i 
síestendr‡ una acta del resultat que ser‡ signada pel contractista i per la direcciÛ 
facultativa de líobra. 
 
Quan el resultat de la comprovaciÛ del replanteig sigui conforme, la DirecciÛ facultativa 
autoritzar‡ expressament líinici de les obres en la mateixa acta, sempre que síhagi 
notificat al contractista líacord díaprovaciÛ del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidËncia es far‡ constar a líacta de 
comprovaciÛ del replanteig, i el contractista i la DiputaciÛ de Barcelona signaran una 
acta díinici de les obres en un termini m‡xim de 30 dies naturals comptats a partir de 
líendem‡ díaquesta notificaciÛ. 
 
 
3.5) LegalitzaciÛ de les instalplacions 
 
Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que síestableix per 
formalitzar líacta de recepciÛ, el contractista estar‡ obligat a tramitar la legalitzaciÛ de les 
instalglacions davant dels serveis territorials díind˙stria de la Generalitat, la qual cosa 
implica la redacciÛ dels projectes corresponents de legalitzaciÛ de les instalSlacions 
contingudes en el projecte i dirigir-ne líexecuciÛ. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacciÛ, direcciÛ i legalitzaciÛ (taxes, visats...) sÛn a c‡rrec 
del contractista i síentenen, per tant, incloses en el pressupost díadjudicaciÛ. 
 
 
3.6) Permisos i llicËncies 
 
Tots els permisos i llicËncies necessaris per a líexecuciÛ de líobra seran obtinguts per 
líadjudicatari i al seu c‡rrec, excepte els relatius a expropiacions, imposiciÛ de servituds 
respecte a organismes de líAdministraciÛ i llicËncies municipals i tributs locals. 
 
 
3.7) GestiÛ dels residus 
 

AixÌ mateix, el contractista estar‡ obligat a donar compliment estricte a les 
determinacions que es fixin a la llicËncia municipal sobre la gestiÛ dels residus que 
generi durant líexecuciÛ de les obres i, especÌficament, les de lliurar-los a un gestor 
autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestiÛ.  
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3.8) SenyalitzaciÛ de les obres 
 
 

El contractista instalSlar‡ al seu c‡rrec un cartell informatiu de les obres, ìPROJECTE 
DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I A CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE MILLORA FORESTAL A LA 
XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” DE BARCELONAî 
(2018/11862), díacord amb les normes que síadjunten com a Annex 6 al present Plec 
de cl‡usules. 
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ANNEX 1 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I 
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” 
DE BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
A INSERIR EN EL SOBRE ⁄NIC DIGITAL 

 
Model de declaraciÛ responsable, procediment obert simplificat sumari, pels 

Lots 1, 2, 3 i 4: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF n˙m................., en nom propi / en 
representaciÛ de líempresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura p˙blica 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb n˙mero de protocol .../o document 
..., CIF n˙m. .............., domiciliada a........... carrer ........................, n˙m.........., 
(persona de contacte......................, adreÁa de correu electrÚnic ................,  telËfon 
n˙m. ............... i fax n˙m.. .. .....................), opta a la contractaciÛ relativa a 
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 
- Que el perfil de líempresa Ès el seg¸ent <marcar amb una creu>: 

 
£ Gran empresa. 
 
£ Mitjana, petita o microempresa. 

 
- Que les facultats de representaciÛ que ostenta sÛn suficients i vigents (si síactua 

per representaciÛ); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes 
legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb 
líAdministraciÛ previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tribut‡ries i amb la 

Seguretat Social. 
 

- Que est‡ inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
líAdministraciÛ General de líEstat i que les dades que hi consten no han 
experimentat cap variaciÛ.   

 
- Que disposa de líhabilitaciÛ empresarial o professional, aixÌ com de la solvËncia 

econÚmica i financera i tËcnica o professional exigides en els termes de la 
cl‡usula 1.10) del PCAP i que es compromet a adscriure a líexecuciÛ del contracte 
els mitjans personals / materials descrits a la dita cl‡usula.  

 

- Que, en el cas de recÛrrer a solvËncia externa, compta amb el compromÌs per 
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats 
per a utilitzar-los en líexecuciÛ del contracte. 
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- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual 

amb menors díedat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents 
per acreditar que totes les persones que síadscriguin a la realitzaciÛ de dites 
activitats no han estat condemnades per sentËncia ferma per algun delicte contra 
la llibertat i indemnitat sexuals. 
 

- Que compleix amb tots els deures que en matËria preventiva estableix la Llei 
31/1995, de 8 de novembre, de prevenciÛ de riscos laborals i que disposa dels 
recursos humans i tËcnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin 
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa 
líarticle 24 de la Llei 31/1995, en matËria de coordinaciÛ díactivitats empresarials. 

 
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econÚmics destinats a falsejar 

la competËncia en lí‡mbit díaquest contracte i que no coneix cap conflicte 
díinteressos vinculat a la seva participaciÛ en aquest procediment de contractaciÛ. 
 

- Que, en cas que es tracti díempresa estrangera, es sotmet a la jurisdicciÛ dels 
Jutjats i Tribunals espanyols. 
 

- Que la plantilla de líempresa est‡ integrada per un nombre de persones 
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que síha adoptat alguna de les 
mesures alternatives previstes en la legislaciÛ vigent. 

 
£ SÕ  £ NO  £ NO obligat per normativa 
 

- Que líempresa disposa díun pla díigualtat díoportunitats entre les dones i els 
homes. 
 

£ SÕ  £ NO              £ NO obligat per normativa  
 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferËncia en cas díigualaciÛ de proposicions 
previstos al PCAP.  

£ SÕ  £ NO   
 
 

- Respecte líImpost sobre el valor afegit (IVA) líempresa:  
 
£ Est‡ subjecta a líIVA. 

£ Est‡ no subjecta o exempta de líIVA i sÛn vigents les circumst‡ncies que 
donaren lloc a la  no-subjecciÛ o líexempciÛ. 
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- Respecte líImpost díActivitats EconÚmiques (IAE) líempresa: 

£ Est‡ subjecta a líIAE. 

£ Est‡ no subjecta o exempta de líIAE i sÛn vigents les circumst‡ncies que 
donaren lloc a la no-subjecciÛ o líexempciÛ. 

 
- Que, en cas que el licitador tingui intenciÛ de concÛrrer en uniÛ temporal 

díempreses, declara: 

£  SÕ tÈ intenciÛ de concÛrrer en uniÛ temporal díempreses: 

(indicar noms i circumst‡ncies dels integrants i la participaciÛ de cadascun, 
aixÌ com líassumpciÛ del compromÌs de constituir-se formalment en uniÛ 
temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 
£ NO tÈ intenciÛ de concÛrrer en uniÛ temporal díempreses 

- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre líavÌs de les notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrÚnics a:   

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrÚnic 
professional* 

MÚbil 
professional 

    
    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si líadreÁa electrÚnica o el n˙mero de telËfon mÚbil facilitats a efectes díavÌs de 
notificaciÛ, comunicacions i requeriments quedessin en des˙s, síhaur‡ de 
comunicar la dita circumst‡ncia, per escrit, a la DiputaciÛ de Barcelona/Organisme 
per tal de fer la modificaciÛ corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprÈs de les 
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments 
derivades díaquesta contractaciÛ, per tal que la DiputaciÛ/Organisme pugui 
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a 

quË pertanyen Ès (indicar les empreses que el composen).  
 

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 
documentaciÛ assenyalada en la cl‡usula 1.18) del PCAP. 

(Data i signatura).î 
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ANNEX 2 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I 
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” 
DE BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ⁄NIC DIGITAL 
 
 

Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 1: 
 
 

! ProposiciÛ econÚmica, basada en el preu, haur‡ díajustar-se al model seg¸ent: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF n˙m................., en nom propi 
/ en representaciÛ de líempresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
p˙blica autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb n˙mero de protocol 
.../o document ..., CIF n˙m. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, n˙m.........., (persona de contacte......................, adreÁa de 
correu electrÚnic ................,  telËfon n˙m. ............... i fax n˙m.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractaciÛ díobres, 
reservat a empreses díinserciÛ i a centres  especials de treball, consistent en 
líexecuciÛ del projecte de treballs de millora forestal a la Xarxa de Parcs 
Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona ñLOT 1-, es compromet a portar-la a 
terme amb subjecciÛ al Plec de Cl‡usules Administratives Particulars i al 
Projecte díobres, que accepta Ìntegrament, per la quantitat de 
ÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖ.. euros, IVA exclÚs.  
 
Líimport de líIVA, al ... %., Ès de .......... Ä. 
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£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 2 del LOT 1, haur‡ díajustar-se al 
model seg¸ent: 
 
 

Millora en els mitjans personals per a líexecuciÛ dels treballs (indicar el que 
procedeixi) 

Increment de peons forestals (mÌnim 1) Seleccionar líopciÛ 
amb una ìXî 

IncorporaciÛ de 3 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ de 2 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ dí1 peÛ forestal mÈs  

Cap increment de peons forestals  

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC1 o 
equivalent 

SI NO 

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC2 o 
equivalent 

SI NO 

 
 

£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 3 del LOT 1,  haur‡ díajustar-se 
al model seg¸ent: 
 
 

Millora de maquin‡ria, material i eines a utilitzar per executar els treballs 
(indicar el que procedeixi) 
Síutilitzar‡ com a vehicle de transport a la zona de treball un 
vehicle amb etiqueta B o superior SI NO 

UtilitzaciÛ díoli vegetal per a la cadena de les motoserres SI NO 

 

(Data i signatura)î 
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ANNEX 3 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I 
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” 
DE BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ⁄NIC DIGITAL 
 
 

Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 2: 
 
 
 

! ProposiciÛ econÚmica, basada en el preu, haur‡ díajustar-se al model seg¸ent: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF n˙m................., en nom propi 
/ en representaciÛ de líempresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
p˙blica autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb n˙mero de protocol 
.../o document ..., CIF n˙m. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, n˙m.........., (persona de contacte......................, adreÁa de 
correu electrÚnic ................,  telËfon n˙m. ............... i fax n˙m.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractaciÛ díobres, 
reservat a empreses díinserciÛ i a centres  especials de treball, consistent en 
líexecuciÛ del projecte de treballs de millora forestal a la Xarxa de Parcs 
Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona ñLOT 2-, es compromet a portar-la a 
terme amb subjecciÛ al Plec de Cl‡usules Administratives Particulars i al 
Projecte díobres, que accepta Ìntegrament, per la quantitat de 
ÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖ.. euros, IVA exclÚs.  
 
Líimport de líIVA, al ... %., Ès de .......... Ä. 
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£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 2 del LOT 2, haur‡ díajustar-se al 
model seg¸ent: 
 
 

Millora en els mitjans personals per a líexecuciÛ dels treballs (indicar el que 
procedeixi) 

Increment de peons forestals (mÌnim 1) Seleccionar líopciÛ 
amb una ìXî 

IncorporaciÛ de 3 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ de 2 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ dí1 peÛ forestal mÈs  

Cap increment de peons forestals  

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC1 o 
equivalent 

SI NO 

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC2 o 
equivalent 

SI NO 

 
 

£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 3 del LOT 2,  haur‡ díajustar-se 
al model seg¸ent: 
 
 

Millora de maquin‡ria, material i eines a utilitzar per executar els treballs 
(indicar el que procedeixi) 
Síutilitzar‡ com a vehicle de transport a la zona de treball un 
vehicle amb etiqueta B o superior SI NO 

UtilitzaciÛ díoli vegetal per a la cadena de les motoserres SI NO 

 

(Data i signatura)î 
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ANNEX 4 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I 
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” 
DE BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ⁄NIC DIGITAL 
 
 

Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 3: 
 
 

! ProposiciÛ econÚmica, basada en el preu, haur‡ díajustar-se al model seg¸ent: 
 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF n˙m................., en nom propi 
/ en representaciÛ de líempresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
p˙blica autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb n˙mero de protocol 
.../o document ..., CIF n˙m. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, n˙m.........., (persona de contacte......................, adreÁa de 
correu electrÚnic ................,  telËfon n˙m. ............... i fax n˙m.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractaciÛ díobres, 
reservat a empreses díinserciÛ i a centres  especials de treball, consistent en 
líexecuciÛ del projecte de treballs de millora forestal a la Xarxa de Parcs 
Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona ñLOT 3-, es compromet a portar-la a 
terme amb subjecciÛ al Plec de Cl‡usules Administratives Particulars i al 
Projecte díobres, que accepta Ìntegrament, per la quantitat de 
ÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖ.. euros, IVA exclÚs.  
 
Líimport de líIVA, al ... %., Ès de .......... Ä. 
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£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 2 del LOT 3, haur‡ díajustar-se al 
model seg¸ent: 
 
 

Millora en els mitjans personals per a líexecuciÛ dels treballs (indicar el que 
procedeixi) 

Increment de peons forestals (mÌnim 1) Seleccionar líopciÛ 
amb una ìXî 

IncorporaciÛ de 3 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ de 2 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ dí1 peÛ forestal mÈs  

Cap increment de peons forestals  

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC1 o 
equivalent 

SI NO 

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC2 o 
equivalent 

SI NO 

 
 

£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 3 del LOT 3,  haur‡ díajustar-se 
al model seg¸ent: 
 
 

Millora de maquin‡ria, material i eines a utilitzar per executar els treballs 
(indicar el que procedeixi) 
Síutilitzar‡ com a vehicle de transport a la zona de treball un 
vehicle amb etiqueta B o superior SI NO 

UtilitzaciÛ díoli vegetal per a la cadena de les motoserres SI NO 

 

(Data i signatura)î 
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ANNEX 5 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I 
A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” 
DE BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
 

A INSERIR EN EL SOBRE ⁄NIC DIGITAL 
 
 

Model de proposiciÛ avaluable díacord amb criteris autom‡tics, Lot 4: 
 

 
! ProposiciÛ econÚmica, basada en el preu, haur‡ díajustar-se al model seg¸ent: 

 
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF n˙m................., en nom propi 
/ en representaciÛ de líempresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura 
p˙blica autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb n˙mero de protocol 
.../o document ..., CIF n˙m. .............., domiciliada a........... carrer 
........................, n˙m.........., (persona de contacte......................, adreÁa de 
correu electrÚnic ................,  telËfon n˙m. ............... i fax n˙m.. .. .....................), 
assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractaciÛ díobres, 
reservat a empreses díinserciÛ i a centres  especials de treball, consistent en 
líexecuciÛ del projecte de treballs de millora forestal a la Xarxa de Parcs 
Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona ñLOT 4-, es compromet a portar-la a 
terme amb subjecciÛ al Plec de Cl‡usules Administratives Particulars i al 
Projecte díobres, que accepta Ìntegrament, per la quantitat de 
ÖÖÖ.ÖÖÖÖÖÖ.. euros, IVA exclÚs.  
 
Líimport de líIVA, al ... %., Ès de .......... Ä. 
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£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 2 del LOT 4, haur‡ díajustar-se al 
model seg¸ent: 
 
 

Millora en els mitjans personals per a líexecuciÛ dels treballs (indicar el que 
procedeixi) 

Increment de peons forestals (mÌnim 1) Seleccionar líopciÛ 
amb una ìXî 

IncorporaciÛ de 3 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ de 2 peons forestals mÈs  

IncorporaciÛ dí1 peÛ forestal mÈs  

Cap increment de peons forestals  

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC1 o 
equivalent 

SI NO 

Líespecialista (cap de colla o equivalent) disposa de 
carnet europeu de motoserrista nivell ECC2 o 
equivalent 

SI NO 

 
 

£ El criteri avaluable de manera autom‡tica n˙m. 3 del LOT 4,  haur‡ díajustar-se 
al model seg¸ent: 
 
 

Millora de maquin‡ria, material i eines a utilitzar per executar els treballs 
(indicar el que procedeixi) 
Síutilitzar‡ com a vehicle de transport a la zona de treball un 
vehicle amb etiqueta B o superior SI NO 

UtilitzaciÛ díoli vegetal per a la cadena de les motoserres SI NO 

 

(Data i signatura)î 
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ANNEX 6 AL PLEC DE CL¿USULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
APLICABLE CONTRACTE DíOBRES, RESERVAT A EMPRESES DíINSERCI” I A 
CENTRES ESPECIALS DE TREBALL, DEL PROJECTE DE TREBALLS DE 
MILLORA FORESTAL A LA XARXA DE PARCS NATURALS DE LA DIPUTACI” DE 
BARCELONA. (EXP: 2018/11862) 

 
Model cartell indicatiu de les obres 
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Metadades del document

Tipologia documental
2018/0011862

Tipus documental Plec de cl‡usules o condicions
N˙m. expedient

TÌtol Plecs cl‡usules administratives aplicable al contracte d'obres reservat a
empreses d'inserciÛ i a centres especials de treball, del projecte de treballs de
millora forestal a la xarxa de Parcs Naturals de la DiputaciÛ de Barcelona

Codi classificaciÛ D0503SE27 - Obres obert simplificat

Signatari Acte Data acte

Signatures

Responsable directiu Servei
Promotor

CPISR-1 C Carles Dalmases Llordes Signa 16/09/2019 11:51

ValidaciÛ ElectrÚnica del document
Codi (CSV) AdreÁa de validaciÛ
875390fded726cd11d11

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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