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1

GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, 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 l’adjudicatari de l'encàrrec, perquè els treballs, un cop
quedi garantida i assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser
acceptats i rebuts pel Consell Comarcal del Solsonès.
2

OBJECTE DE L'ENCÀRREC

L'objecte de l'encàrrec és LA REDACCIÓ DELS PLANS D’USOS RECREATIUS DELS
EMBASSAMENTS SITUATS EN LLERES PÚBLIQUES DE LA CONCA DEL LLOBREGAT – CARDENER:
EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL (COMARCA DEL
SOLSONÈS).
Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel licitador per a la
redacció dels esmentats plans d’usos d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en
aquest Plec, perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la correcta i completa definició
del conjunt d’activitats recreatives i turístiques que es poden desenvolupar en aquestes
infraestructures hidràuliques, fent-les compatibles amb les mateixes i alhora poder esdevenir
un potencial econòmic per al territori. L’actual marc normatiu fa compatibles les funcions dels
embassaments i rius amb les activitats turístiques de rem, vela i motor i amb l’habilitació de
zones de bany, sempre reservant la qualitat de les masses d’aigua, garantint la seguretat de les
persones i evitant la proliferació de les espècies invasores.
La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de l'objecte
de l'encàrrec efectuat serà per compte de l’adjudicatari.
3

ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació a considerar en el contracte de serveis, per a la redacció dels plans d’usos
recreatius, són els embassaments de la conca Llobregat – Cardener, presents a la comarca del
Solsonés:
•
•

L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL i els cursos fluvials del Cardener i
l’Aigua de Valls en els seus trams superiors més propers a l’embassament.
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4.1

DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS
Direcció dels treballs

La direcció, el seguiment, el control i l'acceptació dels treballs de redacció dels plans d’usos
corresponen a l’equip de Direcció del Contracte, constituït a tal efecte pel Consell Comarcal del
Solsonès i l’Agència Catalana de l’Aigua.
Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direcció del
Contracte tindrà accés, en nom del Consell Comarcal del Solsonès, en qualsevol moment, a les
dades i documents que l’Equip Redactor estigui elaborant sigui quin sigui l’estat de
desenvolupament en què es trobin.
A aquests efectes, l’Equip Redactor facilitarà en el possible la revisió dels treballs en curs dins
la seva pròpia oficina al personal designat per la Direcció del contracte.
El Consell Comarcal del Solsonès es reserva el dret de redactar ell mateix, o mitjançant tercers,
qualsevol part del contracte encarregat. Amb aquesta finalitat, l’Equip Redactor facilitarà les
dades precises amb l'antelació necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs
sense que cap dels terminis pactats amb Consell Comarcal del Solsonès es vegin afectats. En
tot cas, si bé l’Equip Redactor no està obligat a assumir el contingut de la feina encarregada pel
Consell Comarcal del Solsonès a tercers, sí que es responsabilitzarà del compliment de terminis
i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina al document final, un
cop lliurada.
El Consell Comarcal del Solsonès i l’Equip Redactor establiran conjuntament en cada cas i a
l'inici dels treballs el règim de reunions a desenvolupar amb l'equip de redacció, així com el seu
contingut.
4.2

Autoria dels treballs

L'autoria dels treballs recau en el Delegat de l’Equip Redactor, que es responsabilitza
plenament de del contingut dels Plans d’usos, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat
establerts pel Consell Comarcal del Solsonès.
4.3

Signatures i dates

Els documents objecte del present encàrrec, hauran d’ésser signats per un tècnic competent.

Els documents que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del Consell
Comarcal del Solsonès, hauran d'ésser signats pel tècnic responsable de la seva elaboració, que
ho serà, a més, de l'exactitud de la transcripció del contingut dels esmentats documents.
Es dataran tots els documents que formen part de l’encàrrec, expressant el lloc, mes i any de
redacció.
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PERSONAL I MITJANS A DISPOSAR PL’EQUIP REDACTOR

5.1

Personal

El personal que en cada fase de la realització del Pla d’usos haurà de formar part de l’Equip
Redactor serà l'idoni en titulació i experiència per a la bona marxa dels treballs i la
responsabilitat requerida.
Per a la bona execució dels treballs de redacció de l’estudi objecte de contractació,
l’adjudicatari haurà de posar al servei del contracte l’equip tècnic que garanteixi coneixements
en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redacció i coordinació d’estudis de pla d’usos en embassaments.
Ordenació d’activitats de lleure en medi hídric, preferentment en aigües continentals.
Gestió del medi natural.
Gestió i/o regulació d’activitats turístiques.
Ordenació territorial i urbanisme.
Estudis d’impacte i integració paisatgística.
Gestió de processos participatius.
Contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i gestió de residus.

L’Equip Redactor aportarà:
•

•
•
•

Relació de personal amb responsabilitat en les diferents fases de redacció. En cas de
subcontractar la confecció o el suport per algun dels apartats, caldrà aportar les dades
de les empreses subcontractistes. L’Equip Redactor haurà de definir la persona que
serà responsable de la qualitat del projecte, entenent sota aquest concepte, la persona
que realitzarà la revisió tècnica i formal del projecte.
L’organigrama funcional.
La definició de responsabilitats de cada funció.
Els antecedents i l’experiència dels participants (interns o subcontractats).

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redacció dels plans d’usos haurà d'ésser comunicat
i acceptat per l’Equip de Direcció del Projecte.

L’Equip Redactor nomenarà un Delegat amb la titulació tècnica competent, que haurà d'ésser
acceptat pel Consell Comarcal del Solsonès. El Delegat de l’Equip Redactor ha d'estar capacitat
suficientment per representar al Equip Redactor davant el Consell Comarcal del Solsonès
durant el període de vigència del Contracte, així com de la coordinació del personal que
depengui d’ell i de les col·laboracions externes necessàries per als estudis especialitzats.
5.2

Mitjans

L’Equip Redactor s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal·lacions necessaris per a un
correcte desenvolupament dels treballs encarregats.
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6.1

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS
Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura en el Contracte com
a data inicial.
Dins dels cinc dies hàbils comptats a partir de la data inicial, l’Equip Redactor haurà de recollir
la documentació ressenyada en l’apartat 7, aixecant-se acta del lliurament.
6.2

Aclariments i informacions complementàries

En el decurs de la redacció dels Plans d’usos, l’Equip Redactor podrà sol·licitar tota mena
d'aclariments i informacions complementàries, i fer paleses les consideracions que cregui
oportunes al Consell Comarcal del Solsonès.
El Consell Comarcal del Solsonès 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 dels Plans d’Usos,
donat que és obligació de l’Equip Redactor desenvolupar-lo sense més aportacions del Consell
Comarcal del Solsonès que les que figuren en aquest Plec.
En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec per justificar l’omissió
d’estudis o descripcions que a judici del Director de Contracte han d’integrar l’estudi.
En cas de divergències en el desenvolupament del treball, el judici de l’equip de direcció del
contracte serà inapel·lable.

6.3

Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Cada mes, i mentre duri la redacció dels Plans d’usos, l’Equip Redactor està obligat a informar
detalladament i per escrit al Consell Comarcal del Solsonès, de l'estat de desenvolupament del
treballs en curs. També facilitarà al Consell Comarcal del Solsonès les dades corresponents a
l'actualització del Programa de Treballs vigent.
L'informe corresponent es lliurarà al Consell Comarcal del Solsonès dins els tres primers dies
del mes següent.
Als efectes de seguiment i control dels treballs, el Consell Comarcal del Solsonès podrà
requerir quan ho consideri necessari, al Delegat o a qualsevol dels tècnics que integren l’Equip
Redactor, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol·licitin sobre la marxa de
les tasques en curs o qualsevol altra qüestió.
Per altra banda, el personal adscrit a la Direcció del Contracte queda facultat, quan es
consideri necessari, per a recollir la informació i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin,
dels documents conclosos (o en elaboració); i l’Equip Redactor queda obligat a prestar
l'assistència que li sigui requerida per a aquest fi.
De les reunions de seguiment i control convocades pel Consell Comarcal del Solsonès, així com
dels lliuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran
redactades per l’Equip Redactor i lliurades al Consell Comarcal del Solsonès dins dels cinc dies
naturals següents a la data de la reunió realitzada.
6.4

Detecció de disconformitats

Si en una inspecció de l'execució dels treballs per part del Consell Comarcal del Solsonès, o en
la documentació lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les següents disconformitats:
-

-

La formulació i redacció dels plans d’usos no es desenvolupen amb el personal i els
mitjans ofertats (o amb d'altres alternatives acceptades pel Consell Comarcal del
Solsonès).
S’ha produït l'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa
de Treballs vigent i aprovat pel Consell Comarcal del Solsonès
Es detecta i comprova l'incompliment en els plans de normatives vigents i/o
l'incompliment de qualsevol apartat d'aquest Plec.

El Consell Comarcal del Solsonès, en els esmentats casos, actuarà d’acord amb l’establert en el
plec de clàusules administratives particulars, podent-se atribuir la facultat d'efectuar per ella
mateixa o mitjançant tercers, la redacció o repetició de les parts dels plans d’usos afectats per

dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a abonar a
l’adjudicatari per la redacció del document sencer.
En especial, el Consell Comarcal del Solsonès es reserva el dret de comprovar, per ell mateix o
mitjançant tercers, la bondat de les solucions proposades; i cas de produir-se desacords, per
causes atribuïbles a l’Equip Redactor, les despeses de l’esmentada comprovació seran a càrrec
de l’Equip Redactor, el qual haurà de refer els documents afectats per les disconformitats amb
les dades correctes i sense cap càrrec addicional. La realització de qualsevol de les tasques
esmentades no eximirà l’Equip Redactor del compliment del terminis pactats i de les
penalitzacions en què pugui incórrer.
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DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PEL CONSELL COMARCAL DEL SOLSONÈS AL EQUIP
REDACTOR

Correspon a l’ Equip Redactor l'obtenció, amb els seus propis mitjans, de les dades necessàries
per a la completa elaboració del plans d’usos encarregats.
No obstant això, el Consell Comarcal del Solsonès posarà a disposició de l’Equip Redactor la
documentació següent:
-

Document de base per a l’elaboració del pla d'usos sobre serveis i activitats de lleure
de l’embassament de la Llosa del Cavall (octubre 2017).
Document de base per a l’elaboració del pla d'usos sobre serveis i activitats de lleure
de l’embassament de Sant Ponç (octubre 2017).
Fitxes dels valors naturals dels espais naturals de la comarca del Solsonès.

-

8

NORMATIVA APLICABLE

Per a la realització dels Plans d’Usos, l’Equip Redactor tindrà en compte la normativa, el
planejament, les ordenances i recomanacions existents i vigents en el decurs de la redacció
dels documents, obligatòries o no, que puguin ésser d’aplicació al mateix, especialment:
•
•
•

Normativa urbanística
Normativa ambiental
Normativa de regulació d’activitats en espais hídrics

A la memòria s’inclourà un llistat complet de la normativa que sigui d’aplicació als plans d’usos.
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CONTINGUT DEL PLA D’USOS DE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ I LA LLOSA DEL
CAVALL

Els plans d’usos objecte de redacció s’adequaran al contingut mínim descrit a la l’Annex 1 de
RESOLUCIÓ TES/2659/2018, de 13 de novembre, per la qual es fa públic l'Acord del Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel qual s'aproven les bases reguladores d'una
línia de subvencions adreçades als ens locals per sufragar les despeses derivades de la redacció
dels plans d'usos recreatius d'embassaments situats en lleres públiques del Districte de conca
fluvial de Catalunya, i la delegació en la Direcció de les facultats per a l'aprovació de la
corresponent convocatòria i per resoldre l'atorgament de les subvencions; donant conformitat
a la Resolució del director de l'Agència Catalana de l'Aigua, de 27 de març de 2015, relativa als
plans d'usos sobre serveis i activitats de lleure dels embassaments situats en lleres públiques
del Districte de conca fluvial de Catalunya.
El contingut mínim serà el següent:
DOCUMENT 1. MEMÒRIA
1. Introducció: marc normatiu
2. Objecte
3. Àmbit territorial. Espais naturals a la zona
3.1 Situació
3.2 Interès biològic
3.3 Hàbitats d’interès comunitaris (HIC)
3.4 Flora
3.5 Fauna
3.6 Factors de pressió
3.7 Índex de conservació
3.8 Directrius de gestió
3.8.1 Gestió per a la conservació
3.8.2 Gestió per a la promoció en l’àmbit del turisme de natura
4. Descripció i anàlisis de l'embassament
4.1 Descripció
4.2 Construccions i usos preexistents: clubs esportius
4.3 Demanda social d'activitats lúdiques: Relació de proves esportives o altres
activitats lúdiques anuals a l'embassament
4.4 Informació urbanística de la zona i normativa municipal amb incidència a la
zona
4.5 Altres usos
5. Proposta d'ordenació d'usos i activitats a l'embassament d'acord amb la
zonificació aprovada per l'Agència Catalana de l'Aigua
5.0 Normativa i propostes prèvies: Estudi de l’ACA any 2004 i altres existents.

5.1 Zona de seguretat de la presa o zones de protecció especial o d'especial
restricció per raons de seguretat. Proposta d'abalisament.
5.2 Ús recreatiu (activitats de tipus recreatiu a l'entorn de l'embassament: zona
de natació i banys amb proposta d'abalisament, senders, miradors,
observatoris ... )
5.3 Ús esportiu (zones per a fer activitats esportives: esports terrestres i de
muntanya, esports aquàtics: rem , vela, motor, piragüisme, esquí aquàtic,
triatló, pesca ... )
5.4 Actuacions dotacionals.
5.5 Zona per a la restauració del medi: neteja de marges i riberes,
restauracions.
5.6 Zona per a hidroavions per a prevenció d'incendis. Proposta d'abalisament
5.7 Altres: zones de pastures per motius mediambientals.
6. Actuacions de control
7. Àmbit temporal del Pla
8. Actuacions de manteniment de les instal·lacions
9. Pla de seguretat
ANNEX I: RESOLUCIÓ TES/2543/2014,
ANNEX II: Declaració responsable de navegació i flotació a les Conques Internes de
Catalunya. Instruccions i requisits
ANNEX III: Protocol de neteja i desinfecció
DOCUMENT 2. PLÀNOLS
DOCUMENT 3. FITXES DE LES NOVES ACTUACIONS PROPOSADES
10 PLA DE TREBALL I OBLIGACIONS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE
L’Equip Redactor presentarà al Consell Comarcal del Solsonès un Pla de Treball per a la
redacció del projecte, d’acord amb el termini d’execució dels treballs contingut en la seva
oferta; aquest Pla de Treball haurà de ser presentat en el termini màxim de 3 dies, a partir de
la comunicació de l’adjudicació.
Per a la bona execució dels treballs objecte de contractació s’han considerat les segëunts
fases:

Fase 1

Estudi d'antecedents

Fase 2

Diagnosi

Fase 3

Redacció document inicial

Fase 4

Pla participació

Fase 5

Document final

L’Equip Redactor s’obliga a complir el calendari proposat que servirà de document base per a
establir les penalitzacions que s’expressen en el contracte.
Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall
necessari, en base als mitjans que l’Equip Redactor assigni en cada moment a la realització dels
treballs.
També són obligacions del contractista:
•

La redacció de les memòries i projectes tècnics que es derivin de les conclusions de
l’estudi.

•

Suport al consell comarcal, i si s’escau, en la redacció dels plecs de prescripcions
tècniques per a la contractació de les obres i serveis que es derivin de les conclusions
de l’estudi.
A mode d’exemple: defnició tècnica de les zones d’aparcament, infraestructures
vàries, senyalització, recorreguts divulgatius i turístics, sistemes de comunicació, etc..

•

Portar a terme els processos participatius i d’informació interns i externs, durant tota
la durada del contracte.

11 PRESENTACIÓ DELS TREBALLS
El lliurament dels treballs serà en format digital i editable.
11.1 Textos escrits
Tots els textos escrits es redactaran en català. No obstant això, el Consell Comarcal del
Solsonès podrà exigir la traducció i edició d’una part, o de la totalitat del projecte, en castellà
i/o anglès.

11.2 Plànols
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest
estudi, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients.
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin el
lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG, *.DGN i *SHP; havent-se de lliurar els
plànols en suport informàtic (d’acord amb les esmentades extensions).
11.3 Documentació a lliurar
L’Equip Redactor està obligat a lliurar els plans d’usos objecte de contracte i els documents
que se’n derivin.
Els títols i inscripcions que hauran de constar seran determinats pel Consell Comarcal del
Solsonès.
A requeriment del Consell Comarcal del Solsonès, es lliuraran un mínim de dos exemplars en
suport informàtic amb tota la informació, degudament classificada que s’hagi generat.
Així mateix, l’Equip Redactor lliurarà un mínim de quatre CD-ROM (o memòries externes) amb
els fitxers informàtics corresponents al contingut de l’estudi (*.pdf, *.doc, *.dwg, *.xls, *. tcq,
*shp, etc).
Tota la documentació que se lliuri es farà constar a una carta, la qual ha de rebre la
conformitat per part del Consell Comarcal del Solsonès. Sense aquesta carta no es considerarà
recepcionat el treball.
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 el plec de clàusules
administratives particulars, podent l’administració fer remissió a les dels projectes.
12 ACCEPTACIÓ DELS TREBALLS
La supervisió i aprovació de cadascuna de les unitats de treball, per part del Consell Comarcal
del Solsonès, és condició obligada perquè l’Equip Redactor pugui desenvolupar d'altres unitats
de treball que depenguin de les primeres.
En qualsevol lliurament parcial, el Consell Comarcal del Solsonès revisarà la documentació
corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a realitzar per l’Equip Redactor.

En particular, en la data prevista, l’Equip Redactor remetrà un exemplar de l'esborrany
complet de l’estudi al Consell Comarcal del Solsonès per a la seva revisió; i en funció del
resultat d'aquesta, el Consell Comarcal del Solsonès indicarà a l’Equip Redactor la realització
de les correccions i/o modificacions que s'hagin de considerar, o si s'escau, n'autoritzarà
l'edició.
L’Equip Redactor, 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 del Consell Comarcal del Solsonès, cap unitat de treball
que no estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

13 PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DELS PLANS D’USOS I MEMÒRIES I/O
PROJECTES TÈCNICS QUE SE’N DERIVIN.
L’Equip Redactor presentarà, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament
de la Qualitat del Projecte que hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que
pensa prendre per tal d'assegurar que l’estudi objecte d'aquest encàrrec compleix amb els
requisits i especificacions exigides.
L'esmentat Pla d'autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control
de les dades emprades (origen, validesa, etc.), el control dels càlculs (verificació, consistència
amb la normativa, etc.), la revisió dels plànols (presentació adequada, escales, detalls
necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i
pressupost), si s’escau.
Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que
intervenen en la redacció dels plans d’usos, de l'aparició d'incoherències, dels possibles oblits i
de la generació d'errades de tota mena.
El Consell Comarcal del Solsonès durà a terme per ell mateix, o mitjançant tercers, un
seguiment de la redacció de l’estudi, i una supervisió del mateix un cop acabat.
L’Equip Redactor s’obliga, sense cap cost addicional sobre l’ofertat, a participar en les reunions
de seguiment (d’acord al calendari que el Consell Comarcal del Solsonès fixarà) aportant la
documentació que s’estableixi, i a efectuar les esmenes, aclariments o justificacions , sobre el
contingut dels pans d’usos que li siguin demanades pel Consell Comarcal del Solsnès, en base a
la supervisió efectuada.

14 PRESSUPOST DE CONTRACTE
El pressupost de contracte, per a la prestació del servei redacció dels plans d’usos recreatius
dels embassaments situats en lleres públiques de la conca del Llobregat – Cardener:
embassament de Sant Ponç i embassament de la Llosa del Cavall (comarca del Solsonès) és de
VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS EUROS (84.700,00 €): SETANTA MIL EUROS (70.000,00 €)
més CATORZE MIL SET-CENTS EUROS (14.700,00€) D’IVA

CONTRACTE REDACCIÓ PLANS USOS EMBASSAMENTS DE SANT PONÇ I LLOSA DEL CAVALL (SOLSONÈS)
Concepte
LOT 1
LOT 2

REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ
REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL
TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Preu unitari

IVA

Import

35.000,00 €

7.350,00 €

42.350,00 €

35.000,00 €

7.350,00 €

42.350,00 €

70.000,00 €

14.700,00 €

84.700.00 €

LOT 1. REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE SANT PONÇ
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

Fase 1

Estudi d'antecedents

1,00

u

4.667,02 €

€/u

4.667,02 €

Fase 2

Diagnosi

1,00

u

6.371,11 €

€/u

6.371,11 €

Fase 3

Redacció document inicial

1,00

u

16.330,13 €

€/u

16.330,13 €

Fase 4

Pla participació

1,00

u

3.889,88 €

€/u

3.889,88 €

Fase 5

Document final

3.741,88 €

€/u

3.741,88 €

IMPORT LOT 1

35.000,00 €

IVA (21%)

7.350,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 1

42.350,00 €

LOT 2. REDACCIÓ DEL PLA D’USOS RECREATIUS DE L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DEL CAVALL
Concepte

Amidament

Preu unitari

Import

Fase 1

Estudi d'antecedents

1,00

u

4.667,02 €

€/u

4.667,02 €

Fase 2

Diagnosi

1,00

u

6.371,11 €

€/u

6.371,11 €

Fase 3

Redacció document inicial

1,00

u

16.330,13 €

€/u

16.330,13 €

Fase 4

Pla participació

1,00

u

3.889,88 €

€/u

3.889,88 €

Fase 5

Document final

3.741,88 €

€/u

3.741,88 €

IMPORT LOT 2

35.000,00 €

IVA (21%)

7.350,00 €

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRACTE LOT 2

42.350,00 €

15 TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini previst per l’execució dels treballs és de DOTZE (12) MESOS, començant a comptar
des de la data de la signatura del contracte i fins el lliuraments de tota la documentació
acreditativa de la redacció dels plans d’usos i informes i projectes tècnics que se’n derivin, en
els termes establerts en el Plec de Clàusules Administratives particulars. Dins d’aquest termini
s’inclou la correcta presentació de tota la informació, en els formats requerits pel Consell
Comarcal del Solsonès i l’Agència Catalana de l’Aigua.
L’incompliment del termini comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions
previstes al Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Solsona, febrer de 2021
Ramon Costa i Guinó, president per delegació

