Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADOR DE
LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS APROFITAMENTS ESPECIALS
DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DEL MONTSENY, I ELS
PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR,
DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

I) DADES GENÈRIQUES
Clàusula 1 – Objecte de la llicència d’ocupació temporal
Aquest plec té per objecte regular el règim jurídic de les llicències de determinats espais
públics, ubicats en finques propietat de la Diputació de Barcelona, per a la realització de
treballs d’aprofitament i millores de les pastures. La relació de finques on es realitzaran
aquests treballs ve detallada en els següents lots:
LOT NÚMERO 1

Finca:

PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
MONTSENY
l’Agustí i el Bellver

Municipi:

Tagamanent

Superfície total:

179,53 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU

Espècie ramadera:

Oví i cabrum

Espai Natural:

Càrrega ramadera màxima: 330 caps
Durada de la llicència:

2 anys + 2 de pròrroga

Treballs
màxims
57,59 ha/any màxim de manteniment prats naturals
d’implantació i millora de
300 ml/any de manteniment i reposició de tanques
les pastures:
Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Montseny
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles
08479- Fogars de la Selva.
Telf. 93 847.51.02

-
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LOT NÚMERO 2

Finca:

PARC NATURAL I RESERVA DE LA BIOSFERA DEL
MONTSENY
Vallforners

Municipi:

Tagamanent

Superfície total:

50,51 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES DE CARÀCTER EXTENSIU

Espai Natural:

Espècie ramadera:
Oví i cabrum, preferentment, o boví de carn
Càrrega ramadera global 80 caps de ramat menor o 8 URM (200 caps entre
màxima anual:
maig i juliol)
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs
màxims
31,17 ha/any màxim de transformació de landes en
d’implantació i millora de
pastures
les pastures:
Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Montseny
Masia Mariona, Ctra. 5119, km 2,5, Mosqueroles
08479- Fogars de la Selva.
Telf. 93 847.51.02

-

LOT NÚMERO 3
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Grau, i l’Esquerrà

Municipi:

Olivella i Olesa de Bonesvalls

Superfície total:

268,87 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 200 caps
Durada de la llicència:

4 anys
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Treballs
màxims Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar, sembrar
d’implantació i millora de (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si
les pastures:
s’escau, en un màxim de 3,57 ha.
Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819

LOT NÚMERO 4
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Vendrell, Jafre i Vallgrassa

Municipi:

Olivella i Begues

Superfície total:

376,40 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 200 caps
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs
màxims Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar, sembrar
d’implantació i millora de (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris, si
les pastures:
s’escau, en un màxim de 5,76 ha.
Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819

LOT NÚMERO 5
Espai Natural:

PARC DEL GARRAF

Finca:

Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell

Municipi:

Olivella i Avinyonet del Penedès.

Superfície total:

323,81 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES
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Espècie ramadera:

Ovella, cabra o cavall i ruc
200 caps d’ovelles i cabres o 20 èquids menats per
Càrrega ramadera màxima: pastor o 323 caps d’ovelles i cabres o 32 èquids en
cas de maneig sense pastor
Durada de la llicència:
4 anys

Treballs
màxims
d’implantació i millora de
les pastures:

Aportació de fems dels propis animals de pastura, el
llaurat superficial amb mitjans semimecanitzats, la
sembra superficial d’espècies farratgeres plurianuals i
tancament dels camps durant l’època de posta de les
tortugues amb filat elèctric, en un màxim de 2,7 ha.

Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Garraf
Crta. de RatPenat a Plana Novella, km 3,5
-08870 Sitges- Tel: 935 971 819

LOT NÚMERO 6
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finca:

Les Planeses i La Solana

Municipi:

Montesquiu

Superfície total:

63,43 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Boví de carn
Càrrega ramadera global
40 caps
màxima anual:
Durada de la llicència:
4 anys
Treballs
màxims
Conversió a prats de dall, en un màxim de 4,08 ha
d’implantació i millora de
anuals.
les pastures:
Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
Comunicacions:
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00
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LOT NÚMERO 7
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finca:

Les Codines

Municipi:

Montesquiu i Sora

Superfície total:

41,04 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Equí
Càrrega ramadera global
22 caps
màxima anual:
Durada de la llicència:
4 anys
Treballs
màxims
Conversió a prats de dall, en un màxim de 2,62 ha
d’implantació i millora de
anuals.
les pastures:
Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
Comunicacions:
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00
LOT NÚMERO 8
Espai Natural:

PARC DEL CASTELL DE MONTESQUIU

Finques:

Casa Nova del Castell i Sant Moí

Municipi:

Montesquiu i Santa Maria de Besora

Superfície total:

27,62 ha

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:
Equí
Càrrega ramadera global
19 caps
màxima anual:
Durada de la llicència:
4 anys
Treballs
màxims
Conversió a prats de dall, en un màxim de 2,59 ha
d’implantació i millora de
anuals.
les pastures:
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Comunicacions:

Oficina tècnica del Parc del Castell de Montesquiu
Masoveria del Castell de Montesquiu,
08585 Montesquiu.
Telf. 93 472.76.00

LOT NÚMERO 9
Espai Natural:

PARC DEL MONTNEGRE I EL CORREDOR

Finca:

Can Bosc i Ca l’Arenes

Municipi:

Dosrius

Superfície total:

506,2 ha ( 57,11 ha plenament pasturables )

Tipus d’aprofitament:

PASTURES

Espècie ramadera:

Ovella i cabra

Càrrega ramadera màxima: 500 caps
Durada de la llicència:

4 anys

Treballs
màxims
Treballs de manteniment de les franges de protecció
d’implantació i millora de
(fins a un màxim de 39,5 ha)
les pastures:

Comunicacions:

Oficina del Parc del Montnegre i el Corredor
Església, 13, 2n
08471 Vallgorguina
Telf. 934 727 670

L’àmbit d’atorgament de les llicències per a cadascun dels lots i l’espai físic on
s’ubicaran els aprofitaments està limitat en l’apartat VII “Descripció dels lots” del plec
de prescripcions tècniques particulars (PPTP), mitjançant els plànols que s’hi adjunten
en l’apartat VIII del PPTP.
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Clàusula 2 – Valoració econòmica de l’aprofitament
2.1. Factors que determinen la valoració econòmica de l’aprofitament
Per l’estimació del benefici econòmic hi han diferents metodologies de càlcul:
a) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona forestal, el/la titular de la
llicència hauria d’obtenir un benefici equivalent al cost d’alimentar anyalment el
ramat, doncs precisament és a les zones pasturables de les finques on trobaria
aquest aliment. El càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obté d’acord amb els
següents paràmetres:


La superfície efectiva de pastura; considerant el diferents tipus de pastures.



El consum diari mig d’un animal mesurat en unitats farratgeres (UF/animal i
dia). La unitat farratgera equival al preu mitjà d’1 kg d’ordi actualitzat ( 1kg =
1 UF)



La càrrega ramadera màxima.



Característiques de la vegetació i condicionants de gestió en l’espai i en el
temps

b) Quan les pastures es realitzen principalment sobre zona agrícola i/o prats, el
càlcul d’aquest cost alimentari anual, s’obtindria d’acord amb els següents
paràmetres:


La superfície efectiva de pastura i característiques; considerant el diferents
tipus de pastures.



Les UFL (Unitats Farratgeres Llet, calculades com a resultat de sumar a les
de la mare en període reproductiu a les de reposició i mascles pel seu
percentatge de presència en el ramat).



Els costos de pasturatge.



La càrrega ramadera màxima.

c) Mitjançant una estimació dels costos dins el sector ramader local i equiparables
a les característiques de la finca i el tipus de ramat en qüestió.
d) Calculant el valor de l’arrendament anual de l’aprofitament estimat a partir
d’aplicar el percentatge previst al Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, per el
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que s’aprova el Reglamento de Béns de les Entitats Locals sobre el valor
calculat de les superfícies a pasturar.
2.2. Contraprestació econòmica: pagament es especies
El fet de realitzar aquest aprofitament de pastures, suposa reduir les inversions sobre
les finques pel control del combustible i l’enriquiment de la biodiversitat i, per tant,
aquest fet representa un estalvi econòmic per a la Diputació. En tot cas, per a millorar
la seva efectivitat, cal realitzar, per part del/la titular de la llicència, els treballs
d’implantació i millora de pastures descrits en els apartats I. i III. del plec de
prescripcions tècniques particulars.
La suma dels conjunt de costos associats a aquests treballs i que assumiria el/la titular
de la llicència, haurien de servir per a compensar el benefici net/econòmic estimat
calculat en el punt 1 de l’apartat VI del PPTP. En definitiva, es considerarien una
contraprestació econòmica en espècie.
2.3. Balanç econòmic i proposta de millores
El valor diferencial que quedi de restar el benefici econòmic estimat (punt 1 de l’apartat
VI del PPTP) i la contraprestació econòmica (punt 2 de l’apartat VI del PPTP) servirà
de base per a l’atorgament de la llicència.
Essent el valor diferencial 0, el criteri que servirà de base per a l’atorgament de la
llicència serà la proposta de millores, d’acord amb els treballs màxims d’implantació i
millora de pastures identificats i valorats en cadascun dels lots, i a la clàusula 9 i 19 del
present plec.
Clàusula 3 – Règim Jurídic
Es tracta d’unes autoritzacions d’ús comú especial d’uns espais de domini públic local,
de conformitat amb allò que disposen els articles 84 (bàsic) de la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les administracions públiques (a partir d’ara LPAP), i el
Reglament general de la Llei de patrimoni, aprovat per Reial decret 1373/2009, de 28
d’agost, l’article 218 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i l’article 56 i següents del
Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre
de 1988, en tot allò no afectat per la normativa bàsica estatal.
D’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (a partir d’ara LCSP), les autoritzacions sobre béns de domini públic i
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els contractes d’explotació de béns patrimonials queden excloses de l’àmbit d’aplicació
de la Llei de contractes del sector públic.
Aquesta convocatòria donarà compliment als principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència.
Quant a la normativa sectorial, en tot allò que no estigui contemplat en l’articulat
d’aquest plec i del plec de prescripcions tècniques particulars, s’estarà al compliment
del Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, així
com la normativa sectorial forestal, de prevenció d’incendis forestals i altra legislació
vigent que li sigui d’aplicació.
Clàusula 4 – Vigència de les llicències.
La vigència de l’aprofitament del Lot 1 serà de dos (2) anys a comptar des de l’inici de
l’aprofitament. Serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva
vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de quatre (4) anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb
una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada de l’aprofitament.
La vigència dels aprofitaments dels Lots 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 serà de quatre (4) anys a
comptar des de l’inici de l’aprofitament. No seran prorrogables.
Aquest període es considera amb la finalitat d’ajustar la ventura i risc del titular de la
llicència i alhora permetre el seguiment i ajust de l’oferta d’aprofitament per part de la
Diputació de Barcelona.
Quant al lot número 5, la vigència de la nova llicència s’iniciarà a partir de la finalització
de l’actual aprofitament, que finalitza, el proper 19 de juliol de 2022.
Clàusula 5 – Contraprestació en espècie per l’ús comú especial de les llicències.
El/La titular de la llicència de cada lot haurà de realitzar tasques de manteniment i
millora dels terrenys com a contraprestació en espècie per l’ús comú especial de la
llicència, d’acord amb l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars i la
clàusula 9 dels presents plecs.
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II) PROCEDIMENT D’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES
Clàusula 6 – Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació,
així com la composició de la Mesa de Contractació (potestativa), en el seu cas, s’ha
d’accedir al Perfil de contractant a través de l’adreça següent:
https://seuelectronica.diba.cat/
Clàusula 7 – Procediment de concurrència i presentació de proposicions
S’obrirà un procediment de concurrència d’acord amb el que disposa l’article 92 de la
Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, segons
el procediment establert a l’article 96 de la mateixa norma, i l’article 56.4 del
Reglament de patrimoni dels ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre. En tot allò no previst a la normativa bàsica esmentada resultarà d'aplicació
subsidiària, l'article 96 de la LPAP, quant a l'atorgament d'una autorització d'ofici en
règim de concurrència.
El termini per a la presentació de la documentació exigida serà de 30 dies hàbils a
comptar des del següent a la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, i també es publicarà al Perfil de Contractant de la Diputació de Barcelona.
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de
licitació, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant indicat en la
clàusula 6 del present plec.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant.
Qualsevol dubte en relació amb la presentació d’ofertes es pot consultar a l’Oficina
Administrativa i de Suport Jurídic de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat a l’adreça electrònica o.adminsj@diba.cat i al telèfon
671 488 863 de dilluns a divendres laborables, de 9.00 a 14.00 hores.
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en un únic sobre, en els termes següents:
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SOBRE ÚNIC DIGITAL
Contindrà la documentació següent, atenent a cada lot:
LOT 1:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 2 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
LOT 2:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 3 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
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LOT 3:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 4 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
LOT 4:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 5 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
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LOT 5:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 6 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
LOT 6:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 7 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 13

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

LOT 7:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 8 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
LOT 8:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 9 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
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LOT 9:
 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per
a contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex 1
al PCAP.
 Proposició relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica,
d’acord amb el model que consta com a Annex 10 al PCAP.
(Els models de la declaració responsable i la proposició es podran descarregar a la
Plataforma)
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contracte.
Els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol moment abans de la proposta
d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens perjudici
d’allò establert a la clàusula 10 del present Plec.
Clàusula 8 - Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència
econòmica i financera i professional o tècnica
El licitador haurà de complir, per a cada lot que es presenti, les condicions següents:
 Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:


Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de
l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
Mínim: Una declaració emesa per una entitat amb qui la persona o l’empresa
treballi habitualment en què es manifesti la inexistència de problemes de
pagament o de deutes amb l’entitat o tercers.
Quan, per raons justificades, l’empresari no pogués facilitar les referències
sol·licitades, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera
mitjançant qualsevol altra documentació presentada que sigui considerada
com a suficient per l’òrgan competent de la Corporació.
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b) Solvència professional o tècnica:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en matèria ramadera
els últims tres anys que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic
o privat, d’aquests, signada pel representant legal de l’empresa.
En aquesta relació ha de constar com a mínim un treball de característiques
similars a l’objecte de la llicència.
L’acreditació dels serveis o treballs esmentats s’ha de realitzar:
 quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, cal aportar
certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
 Quan els serveis o treballs s’hagin realitzat en entitats del sector privat,
mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests
treballs o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada
pel representant legal de l’empresa licitadora.



Els licitadors han d’estar convenientment inscrits en el Registre d’explotacions
ramaderes, subexplotació bovina, equina, caprina o ovina, depenent del tipus
d’aprofitament sol·licitat, del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, o Registre equivalent.

Clàusula 9 - Criteris d’atorgament de les llicències
Donat que la Diputació de Barcelona, d’acord amb el seu Pla d’actuació de mandat
2021-2023, vol continuar apostant pel foment del comerç de proximitat i els mercats,
que tenen un paper primordial per a les comunitats locals com a element de cohesió
social i de desenvolupament econòmic, i en consonància amb diferents plans d’acció
estatals i comunitaris (Pacte Verd Europeu) que pretenen fomentar l’economia circular,
la presentació d’ofertes per part dels licitadors es restringirà exclusivament als lots
corresponents a un únic espai natural protegit de la Xarxa de Parcs Naturals dels que
siguin objecte de licitació. Per tant, cada licitador es podrà presentar, com a màxim, a
tots els lots que hi hagi en un dels quatre parcs.
9.1. Criteris de valoració de les ofertes
Els criteris que serviran de base per a l’atorgament de les llicències seran els següents
atenent a cada lot:
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LOT NÚMERO 1


Proposta d’hectàrees, de treballs de manteniment de prats naturals,
susceptibles a ser incorporades de més a les fixades com a contraprestació
econòmica al punt 2 de l’apartat III. del Lot 1 del PPTP i que són fins a un
màxim de 57,59 hectàrees anuals (corresponents a la superfície de la finca
ocupada per prats naturals, tal com s'indica en el quadre del punt 3.1 i 3.3 de
l’apartat “I.Dades del lot” del Lot 1 del PPTP). Concretament, aquests treballs
consistiran en l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de
baix valor pel ramat (principalment falgueres, però també altres espècies
arbustives com bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, etc.), per tal
d’afavorir
les
espècies
herbàcies
d’interès
pastoral........................................................................................ fins a 50 punts.

S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a millorar
anyalment (57,59 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera decreixent i
proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.


Proposta a l’alça dels metres lineals de treballs de manteniment i reposició de
tanques de castanyer, susceptibles a ser incorporades de més a les fixades
com a contraprestació econòmica al punt 2 de l’apartat III. del Lot 1 del PPTP i
que són fins a un màxim de 300 metres lineals anuals (corresponents a la
cinquena part la longitud total de la tanca existent).............................fins a 50
punts.

S’assignaran 50 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim de metres lineals de
tanca de castanyer a millorar anyalment (300 m.l. anuals), puntuant-se la resta
d’ofertes, de manera decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap
millora.
LOT NÚMERO 2


Proposta d’hectàrees, de treballs de transformació de landes en pastures,
addicionals a les fixades com a contraprestació econòmica al punt 2 de
l’apartat III. del Lot 2 del PPTP, fins a un màxim de 31,17 hectàrees anuals
(corresponents a la superfície de la finca ocupada per landes, tal com s'indica
en el quadre del punt 3.1 i 3.3 de l’apartat “I. Dades del lot” del Lot 2 del PPTP).
Concretament, aquests treballs consistiran en l’estassada selectiva de les
espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel ramat (principalment
falgueres, però també altres espècies arbustives com bruc, bruguerola,
ginestell, arç, bardisses, etc.), per tal d’afavorir les espècies herbàcies d’interès
pastoral .................................................... fins a 100 punts.
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (31,17 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.

LOT NÚMERO 3


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 3,57 ha anuals, per
a la pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de la
finca de Can Grau. La millora consistirà en una aportació de fems
d’ovella/cabra (250 kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar,
subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris
si s’escau ...............................................................fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (3,57 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT NÚMERO 4


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 5,76 ha anuals, per
a la pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les
finques. La millora consistirà en una aportació de fems d’ovella/cabra (250
kg/ha) sobre camps de conreu i es procedirà a llaurar, subsolar i/o fresar,
sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris si
s’escau........................................................................................ fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (5,76 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT NÚMERO 5


Una proposta d’hectàrees anuals a millorar, d’un màxim de 2,7 ha anuals, per a
la pastura en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en l’àmbit de les
finques de Can Grau, la Mesquita i Mas Vendrell. La millora consistirà en
l’aportació de fems dels propis animals de pastura, el llaurat superficial amb
mitjans semimecanitzats, la sembra superficial d’espècies farratgeres
plurianuals i tancament dels camps durant l’època de posta de les tortugues
amb filat elèctric........................................................................................ fins a
100 punts
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S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,7 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora

LOT NÚMERO 6


Una proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de
dall amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un
màxim de 4,08 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura
(preparació de terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja
estipulada), el seu correcte maneig (ajust del nombre de dalls a les condicions
fenològiques i meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos
anuals) i l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix
valor pel ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar
i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància ...................... fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (4,08 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora
LOT NÚMERO 7


Una proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de
dall amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un
màxim de 2,62 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura
(preparació de terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja
estipulada), el seu correcte maneig (ajust del nombre dalls a les condicions
fenològiques i meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos
anuals) i l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix
valor pel ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar
i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància........................ fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,62 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
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LOT NÚMERO 8


Una proposta d’hectàrees de conversió de prats de sembra a prat natural de
dall amb el foment d’espècies herbàcies de l’aliança Arrhenatherion, d’un
màxim de 2,59 ha anuals, en terrenys propietat de la Diputació de Barcelona en
l’àmbit de les finques. La millora consistirà en la implantació de la pastura
(preparació de terreny, sembra i ressembra, en el seu cas, amb la barreja
estipulada), el seu correcte maneig (ajust del nombre dalls a les condicions
fenològiques i meteorològiques de cada any, que en cap cas superaran els dos
anuals) i l’estassada selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix
valor pel ramat (arços, bardisses, falgueres i altres), no consumides pel bestiar
i que, si no s’eliminen, van adquirint dominància................... fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (2,59 ha anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora.
LOT NÚMERO 9


Proposta d’hectàrees de manteniment de franges de protecció anuals a
millorar, fins a un màxim de 39,5 hectàrees anuals. La millora consistirà en una
eliminació selectiva de les espècies arbustives i/o invasores de baix valor pel
ramat ( bruc, bruguerola, ginestell, arç, bardisses, falgueres, …), per afavorir
d’altres espècies amb més valor pastoral..................................... fins a 100 punts

S’assignaran 100 punts a les ofertes que igualin el nombre màxim d’hectàrees a
millorar anyalment (39,5 ha. anuals), puntuant-se la resta d’ofertes, de manera
decreixent i proporcionalment, fins a 0 quan no hi hagi cap millora (hi haurà millora a
partir de 19,75 ha anuals).
D’acord amb l’article 96.5 de la Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions
Públiques, per decidir sobre l’atorgament de l’autorització s’atendrà al major interès i
utilitat pública de la utilització o aprofitament sol·licitat que es valorarà en funció dels
criteris especificats.
9.2. Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran, per ordre de
prelació, els següents:
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1r) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en
el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un numero
de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funció del percentatge.
2n) A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, segons els criteris i requisits
establerts a la normativa general de contractació.
3r) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i mesures
que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i homes en el
mercat de treball, d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de marc, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig.
Clàusula 10 – Atorgament de les llicències
L’òrgan competent atorgarà, mitjançant resolució motivada, les llicències en el termini
màxim de 2 mesos a comptar des del dia següent al de l’obertura de les proposicions
rebudes. Transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, els
licitadors tenen dret a retirar la seva proposta i a que se’ls cancel·li i retorni la garantia
constituïda, si s’escau.
Clàusula 11 – Garantia provisional i Garantia definitiva.
Atesa la previsió d’un reduït benefici econòmic dels aprofitaments que són objecte de
llicència, no es preveu la constitució d’una garantia provisional d’acord amb l’article 62.1.j)
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals.
En aquest mateix sentit, i atès l’escàs benefici econòmic previst, s’estima la necessitat
que el/s licitador/s seleccionat/s per a l’atorgament de les llicències constitueixin una
garantia definitiva amb un import moderat de 300 euros (per lot), dins el termini de 10
dies a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
La garantia definitiva respondrà de possibles desperfectes ocasionats per, donat el cas,
la instal·lació del pastor elèctric, la desocupació de la finca en el moment de la
finalització de la vigència de la/les llicència/es, la revocació de la/les llicència/es, la
resolució anticipada de la/les llicència/es per causes imputable al titular, així com per
possibles sancions que es derivin de l’incompliment de les condicions i obligacions de
la/les llicència/es.
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Clàusula 12 - Presentació de documentació i constitució de la garantia definitiva
pel licitador/s proposat/s com a adjudicatari/a.
El licitador proposat com a adjudicatari de cada lot abans de l’adjudicació i dins del
termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment
haurà de:
- Acreditar la constitució de la garantia definitiva.
- Presentar els següents documents:
a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o
document que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o
persona jurídica, a més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament
de càrrec social o bé el poder notarial per representar a la persona o entitat, i
l'escriptura de constitució o d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o
aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar
compreses les prestacions objecte de l’aprofitament. Així mateix, els actes i
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d’estar inscrits
en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible. En el
cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Caldrà que la documentació que acrediti la representació i les facultats del
licitador sigui validada per l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General de la
Diputació de Barcelona.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats
signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva
capacitat d’obrar, en els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la
LCSP, mitjançant la inscripció en els registres comercials o professionals que
s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de
conformitat amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que hagi autoritzat la
Diputació per obtenir de forma directa la seva acreditació.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional, en els termes de la clàusula 8 del present Plec,
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i, si, s’escau, del compromís d’integració efectiva de la solvència amb mitjans
externs.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
El licitador proposat com a adjudicatari, cas que estigui inscrit en el Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat,
restarà eximit de presentar la documentació si consta en algun dels dits Registres.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, amb les conseqüències que se’n deriven, i en aquest
cas es procedirà a sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent.
Clàusula 13 – Notificació, formalització i publicitat de l’atorgament de la llicència.
13.1. Notificació i publicitat de l’adjudicació de l’atorgament
Els atorgaments de les llicències seran notificats en el termini màxim dels 10 dies
hàbils següents a que hagi estat acordades, i simultàniament es publicarà en el Perfil
de Contractant a la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/).
13.1. Formalització de l’atorgament i publicitat de la formalització
L’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini
de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de
l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà
d’estar formalment constituïda abans de la formalització de l’atorgament.
Sinó es formalitza la llicència dins d’aquest termini per causes imputables al proposat
com a adjudicatari, aquest quedarà exclòs i es proposarà l’adjudicació al següent
licitador per ordre en que haguessin quedat classificades les ofertes i prèvia
presentació de la documentació necessària.
La formalització de l’atorgament es publicarà al Perfil de Contractant de la Diputació de
Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/).
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III) EXECUCIÓ DE L’APROFITAMENT
Clàusula 14 - Direcció i tècnic/a responsable de l’aprofitament


La Direcció de l’aprofitament correspon a la Diputació de Barcelona, com a
figura Promotora. Aquesta designarà al/la tècnic/a responsable de
l’aprofitament.



Les funcions del/la tècnic/a responsable de l’aprofitament, en relació a la
direcció de control i vigilància de l’aprofitament, que fonamentalment afecten a
les seves relacions amb el titular de la llicència, són les següents:



o

Vetllar pel compliment del que estableix el Pla Especial relatiu als
aprofitaments, així com tota la normativa sectorial que sigui d’aplicació.

o

Garantir que l’aprofitament s'executi ajustat a les condicions establertes
en el present plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que
regulen la llicència.

o

Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin referents a la
interpretació de plànols i d'execució dels treballs; sempre que no es
modifiquin les condicions de la llicència.

o

Estudiar i resoldre les incidències o problemes plantejats en
l’aprofitament, que impedeixin el normal compliment de la llicència.

o

En casos d'urgència o gravetat, coordinar la direcció immediata de
determinades operacions o treballs que siguin preceptius per fer-hi
front, per als quals el titular de la llicència haurà de posar a la seva
disposició el personal i mitjans necessaris.

o

Acreditar que el/la titular de la llicència ha realitzat l’aprofitament,
d'acord al disposat en els documents de la llicència.

o

Transcorregut el temps de la llicència, procedirà a l’examen i valoració
de les zones adjudicades.

El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament no podrà, en cap cas, ni per compte
propi ni aliè, intervenir en aquest procés de licitació.
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones
jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 24

Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

descendents sobre els que tinguin representació legal ostentin una participació
superior al 10% i/o en siguin administradors.
Clàusula 15 – Accions prèvies i inici de l’aprofitament
15.1. Replanteig
El/la tècnic/a responsable o la personi en qui delegui, haurà de fer el replanteig sobre
el terreny de l’aprofitament previst, seguint la documentació de l’aprofitament. Aquest,
haurà d'incloure les referències necessàries per tal de realitzar-lo adequadament. Els
punts de referència es marcaran mitjançant pintura, sòlides estaques o altres sistemes
de marcatge prou adequats, i el titular de la llicència tindrà la responsabilitat de
conservar-les.
15.2. Acta de comprovació del replanteig
A partir de la formalització, es comprovarà, en presència del representant del/la titular
de la llicència, el replanteig de l’aprofitament efectuat abans de la licitació, i s’expedirà
la corresponent Acta de Comprovació de Replanteig dins del termini de trenta dies des
de la formalització del document administratiu d’atorgament de la llicència. Aquesta
reflectirà la conformitat o disconformitat del/la titular de la llicència respecte a
l’esmentat replanteig; fet en base a la documentació de l’aprofitament.
Quan l'Acta de Comprovació del Replanteig mostri alguna variació respecte a la
Documentació de l’Aprofitament, i si ambdues parts estan d’acord, el/la tècnic/a
responsable ho haurà de fer constar als efectes escaients.
15.3. Iniciació de l’aprofitament
Els treballs de pasturatge podran iniciar-se un cop notificada l’adjudicació, formalitzat el
document administratiu d’atorgament de la llicència i realitzada l’acta de comprovació de
replanteig.
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament realitzarà amb el/la Titular de la llicència un
replanteig previ de la zona adjudicada per determinar la ubicació exacta de l’aprofitament
sobre el terreny i, amb aquesta finalitat, aixecaran acta de replanteig per duplicat i
signada per ambdues parts.
Un cop fet el replanteig, el/la Titular de la llicència comunicarà la data d’ocupació dels
béns públics objecte de llicència i l’inici de l’aprofitament a la direcció del Parc on
s’ubiquin aquests béns, amb un mínim de 5 dies hàbils d’antelació.
Transcorregut el termini de 90 dies hàbils sense que el/la Titular de la llicència hagi
iniciat l’activitat de pasturatge, es considerarà que l’interessat renúncia a
l’aprofitament, i es podrà procedir a requerir la documentació del licitador següent, per
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
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Clàusula 16 – Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les
dades específiques de l’atorgament de cada llicència, aquells que resultin de la
documentació patrimonial i la normativa aplicable i, en particular, els següents:
16.1 Obligacions del/ de la titular de l’aprofitament
 El/La titular de l’aprofitament haurà de complir en tot moment les
recomanacions i directrius que assenyali el/la tècnic/a responsable de
l’aprofitament del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres, així
com les fixades per la normativa vigent i les obligacions establertes en el
present plec i en el plec de prescripcions tècniques particulars que regulen
aquesta llicència.


L’activitat de pasturatge i la seva explotació serà a risc i ventura del/la titular de
la llicència que realitzarà personalment l’aprofitament de pastures, sense
possibilitat de cedir la llicència.



En cap cas podrà arrendar, cedir o traspassar de qualsevol altra forma els
terrenys objecte de la present llicència.



El/la titular de la llicència serà l’únic responsable en la custòdia o seguretat
respecte a les instal·lacions o dotació en general dels espais a utilitzar.



El/La titular de l’aprofitament, a l’empara de l’article 1902 i següents del Codi
Civil, assumirà la responsabilitat plena dels danys i perjudicis que puguin ser
ocasionats tant a les persones com als béns com a conseqüència de l’activitat
d’aprofitament o del personal que la realitzi.



Amb aquesta finalitat, el/la titular de la llicència contractarà una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la clàusula 23 d’aquests
plecs. Independentment d’aquesta cobertura, en podrà contractar d’altres com
la d’incendi i/o robatori, amb caràcter discrecional.



Resta exclòs qualsevol ús de la finca no inclòs en l’activitat de pastures referida
o no autoritzats explícitament pel/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.



No es podran fer modificacions, tancaments o abocaments de purins en els
espais destinats a aquests aprofitaments.



Si per necessitat dels treballs de pastures, el/la titular de la llicència necessités
introduir mobles i altres elements complementaris als terrenys objecte de
llicència, serà imprescindible l’autorització prèvia per escrit del Servei d’Anàlisi i
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Gestió Territorial, Inversions i Obres. Amb posterioritat la Diputació de
Barcelona i el/la titular de la llicència aixecaran acta del mobiliari a utilitzar.


Aquest mobiliari propietat del/la titular de la llicència haurà de ser retirat al
finalitzar la durada de l’aprofitament, s’entendrà que tot allò no retirat resta en
benefici i propietat de la Diputació de Barcelona.



El/la titular de la llicència, abans d’iniciar l’activitat, haurà d’haver acreditat al
tècnic/a responsable de l’aprofitament la realització de tots els tràmits necessaris
davant del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural per tal
d’inscriure l’explotació en el Registre d’explotacions ramaderes, subexplotació
bovina, equina, ovina i/o cabrum, com a pas previ per obtenir el Llibre d’explotació
ramadera.



El/la titular de la llicència es compromet a complir estrictament amb la normativa
vigent referent a l’activitat ramadera tenint especial cura del maneig del bestiar i
les dejeccions ramaderes.



El/la titular de la llicència assegurarà que el bestiar està degudament cuidat i
protegit i compleix amb la normativa vigent de sanitat animal.



El/la titular de la llicència efectuarà un estricte control del ramat per evitar la
seva presència fora dels camps propis de la finca, evitant perjudicis en entorns
i finques properes.



El/la titular de la llicència ha de respectar la càrrega ramadera establerta per a
cada lot, d’acord amb la clàusula 1 dels presents plecs.



El/la titular de la llicència està obligat/da a facilitar les dades sobre el nombre de
caps de bestiar, així com totes aquelles altres dades que permetin fer un
seguiment de l’actuació, tant en la vessant ramadera com en la pròpiament
forestal d’evolució del bosc i del sotabosc.



El/la titular de la llicència es compromet a demanar i gestionar tots els permisos
i autoritzacions, d’acord amb la legislació vigent, que condicionin l’execució de
l’aprofitament.



Complir amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut al treball. En
aquest sentit, estarà obligat a justificar, mitjançant la documentació acreditativa
corresponent, el compliment de la legislació vigent en matèria de contractació
laboral, Disposicions Reguladores dels Subsidis i Seguretats Socials, així com
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i decrets que siguin vigents en el
moment de l’execució.
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Caldrà assistir a les reunions i actes de supervisió a que siguin convocats per
la Diputació de Barcelona, per tal de garantir el seguiment de l’ús autoritzat. En
aquest sentit, el/la titular de la llicència haurà de complir en tot moment les
recomanacions i directrius que assenyali el/la tècnic/a responsable de
l’aprofitament.



El/la titular de la llicència estarà obligat a dedicar, per les diferents fases dels
treballs, tot el personal, equipaments i mitjans mecànics a que es va
comprometre en la licitació.



El/la titular de la llicència no podrà impedir l’execució d’altres aprofitaments o
concessions diferents dels que té adjudicats que s’hagin de fer en la mateixa
forest ni els treballs de millora o qualsevol altra naturalesa realitzats o
autoritzats per la Diputació, així com resta obligat a respectar les servituds
existents.



Els treballs i/o infrastructures auxiliars que el/la titular de la llicència consideri
necessàries per a la millora i/o condicionament de l’explotació o d’accés a la
mateixa hauran de ser prèviament autoritzades per la direcció del parc.



El/la titular de la llicència serà responsable dels possibles danys i/o perjudicis
que pugui ocasionar l’aprofitament sobre les persones i/o béns relacionats amb
la zona i sobre tercers.

16.2. Obligacions de la Diputació de Barcelona
 Autoritzar l’ús dels espais destinats en cada lot, delimitats en els diferents
plànols que s’acompanyen per a cadascun dels lots, tot d’acord amb l’apartat
VIII del plec de prescripcions tècniques particulars.


Designar al/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.



Col·laborar amb els recursos propis del Parc en la consecució dels objectius
d’aquesta llicència.



Facilitar les corresponents claus per poder accedir als espais objecte de
llicència.

Clàusula 17 – Condicions especials d’execució de l’aprofitament
17.1. Avisos al tècnic/a responsable de l’aprofitament.
El/La titular de la llicència avisarà al/la tècnic/a responsable de l’aprofitament de l’inici
de l’aprofitament, i també de les diferents accions diferencials que durant l’aprofitament
es portin a terme. Aquests darrers avisos els farà, com a mínim, amb 10 dies
d’antelació.
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A banda, també farà saber al/la tècnic/a responsable de l’aprofitament qualsevol
incidència sobrevinguda que afecti al normal desenvolupament de l’aprofitament.
17.2. Inspecció i control de l’aprofitament
El/la tècnic/a responsable de l’aprofitament podrà donar les indicacions particulars
precises per a concretar aquells detalls que no es trobin expressament reflectits en el
present Plec.
El/la tècnic/a responsable farà la inspecció i control dels treballs, amb la periodicitat i
protocol adequats per la seva correcta execució. El/La titular de la llicència assistirà
sempre a les visites d’inspecció i control.
El control del desenvolupament de l’aprofitament es realitzarà mitjançant visites sobre el
terreny amb presencià del/la Titular de la llicència i, si el/la tècnic/a responsable ho
considera oportú, podrà aixecar actes per deixar constància formal de les visites
realitzades, els acords presos i/o qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució
de l’aprofitament.
El/la Titular de la llicència, està obligat a facilitar les operacions de recompte i control del
bestiar als Serveis tècnics i/o de la guarderia del Parc, així com totes aquelles altres
dades que permetin fer un seguiment de l’actuació ramadera.
Clàusula 18 –Seguretat i Salut
18.1. Responsabilitat del/la titular de la llicència
D’acord el que estableix la clàusula 16, correspon al/la titular de l’aprofitament complir
amb tota la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el treball, i que afecti al
personal, equipament, maquinària i productes obtinguts. El/la titular de la llicència
haurà de presentar la corresponent documentació justificativa, així com també
l’Avaluació de Riscos Laborals.
18.2. Maquinària i equipament
La maquinària i equipament a utilitzar tindran que ajustar-se a les normes vigents en
matèria de seguretat i salut; que inclou tots els aspectes mecànics de manteniment i
d’ús, així com l’adequació del personal que l’utilitzi.
18.3. Protecció Personal
Tots els treballadors disposaran i utilitzaran un equip de protecció personal homologat i
adequat a cadascun dels treballs que contempli l’aprofitament, i també disposaran
d’una farmaciola.
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A més, caldrà disposar dels mitjans adequats a l’hora d’afrontar qualsevol adversitat
meteorològica.
18.4. Senyalització
Caldrà senyalitzar l’aprofitament adequadament i en llocs visibles i a les distàncies
adequades. El/La titular de la llicència serà el responsable de la seva conservació.
Clàusula 19 – Equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars
Tots els equipaments i mitjans mecànics i medis auxiliars a utilitzar durant
l’aprofitament, i durant les diferents fases de treball seran ubicats i gestionats per part
del/la titular de l’aprofitament amb l’aprovació i supervisió del/la tècnic/a responsable
de l’aprofitament, i tant durant la seva execució, com també durant els períodes
d’inactivitat.
Clàusula 20 - Treballs de millora
D’acord amb l’apartat III i VI del plec de prescripcions tècniques particulars que regula
aquestes llicències, els treballs d’implantació i millora de les pastures que es
realitzaran en els terrenys propietat de la Diputació de Barcelona, quedaran concretats
en l’apartat III de cada lot.
A part d’aquest treball de millora mínims, hi ha treballs de millora que es valoraran per
a cada lot com a criteris d’adjudicació d’acord amb la clàusula 9 d’aquest plec de
clàusules.
Clàusula 21 - Treballs no autoritzats i treballs defectuosos
Els treballs executats pel/la titular de la llicència, modificant allò prescrit en els plecs i
fets sense la deguda autorització, hauran de ser corregits a costa seva i sense dret a
abonament.
El/la titular de la llicència serà, a més a més, responsable dels danys i perjudicis que
per aquesta causa puguin derivar-se. Igual responsabilitat li comportarà per l'execució
de treballs que el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament reputi com a defectuosos.
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Clàusula 22 – Precaucions especials durant l’execució dels treballs
22.1. Incendis
En cas de treballar durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre es
disposaran de les mesures de prevenció d'incendis i permisos corresponents, d'acord
amb el Decret 64/1995 de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció
d'incendis.
A banda, sempre es seguiran les següents mesures preventives:
 Maquinària amb mataguspires als tubs d'escapament (7mm de malla).
 Maquinària amb extintors.
 Prohibició de fumar durant la jornada laboral.
 Retirar totes les deixalles originades durant l’aprofitament.
 Prohibició de fer foc durant els treballs, excepte en les zones especialment
habituades, que estaran lliures de vegetació en un radi de 20 m, i arrecerades
del vent.
 Disposar de motxilles o dipòsits d’aigua durant els treballs.
El/La titular de la llicència haurà de protegir tots els materials contra tot deteriorament
i/o robatori, i haurà d'emmagatzemar i protegir contra incendis els materials
inflamables. Es destaca la importància del compliment dels reglaments vigents per a
l’emmagatzematge de carburants.
22.2. Compatibilitat amb altres aprofitaments i/o activitats
En el cas excepcional que la presència de l’aprofitament pugui representar un risc
temporal per l’execució d’altres aprofitaments i/o activitats i prèvia valoració, de forma
conjunta entre el/la tècnic/a responsable de l’aprofitament i el/la Titular de la llicència, de
les mesures a prendre per mitigar o eliminar aquest risc, el/la Titular de l’aprofitament
restarà a obligat a executar les mesures estipulades, en un termini de 10 dies laborals a
comptar des de la data de comunicació.
22.3. Prevenció de contaminacions
El/La Titular de l’aprofitament prendrà les mesures necessàries per a evitar la
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua i el medi natural en general, per efecte
dels combustibles, olis o qualsevol residu o producte químic utilitzat.
A banda, haurà de vetllar per recollir i dur a reciclar totes les deixalles d’envasos,
papers, vidres i/o orgànics que puguin generar-se durant l’aprofitament.
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Clàusula 23 – Responsabilitat civil i pòlissa d’assegurança
El/La titular de la llicència serà l’únic responsable durant l'execució dels treballs, de
tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei, pública o privada, com a conseqüència dels actes,
omissions o negligències del personal, equipaments i mitjans mecànics als seu càrrec.
Per aquesta motiu, el/la titular de la llicència contractarà una pòlissa d’assegurança
que doni cobertura als danys que es puguin produir i haurà de lliurar certificat de la
companyia asseguradora acreditant l’esmentada cobertura.
Per la seva banda, la Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol
responsabilitat de tipus civil o penal per les vicissituds que es puguin produir en els
espais que són objecte de la presents llicències.
Clàusula 24 – Objectes trobats
El/La titular de l’aprofitament serà responsable de tots els objectes o restes que es
trobin o descobreixin durant l'execució dels treballs; havent de donar immediatament
compte de les troballes al/la tècnic/a responsable de l’aprofitament i col·locar-los sota
la seva custòdia.
Clàusula 25 – Recepció i finalització de l’aprofitament
Transcorregut el temps de durada de la llicència, es procedirà per part del/la tècnic/a
responsable de l’aprofitament conjuntament amb el/la Titular de la llicència, al
reconeixement final de les zones adjudicades i, en cas de ser de conformitat,
s'aixecarà acta, quedant extingida la llicència. En cas contrari, es farà constar a l'acta,
les deficiències observades als efectes de la seva subsanació, dins el termini de 15
dies hàbils. Cas que, transcorregut aquest termini, no ho hagués realitzat el/la Titular
de la llicència, la Diputació de Barcelona ho farà a càrrec d’aquest/a Titular.
En l’acta de reconeixement final es farà constar expressament:






L’estat de la/les àrees ocupades.
L’estat de les edificacions i infraestructures.
L’estat dels camins, pistes forestals i corriols utilitzats per desenvolupar l’activitat.
Si romanen obres auxiliars permanents o provisionals realitzades pel/la Titular de
la llicència.
Els possibles danys sobre els terrenys i béns públics utilitzats per l’activitat.
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Clàusula 26 – Desocupació de la finca
Un cop fet el reconeixement final de l’aprofitament amb el/la tècnic/a responsable, el/la
Titular de la llicència haurà de finalitzar els treballs d’aprofitament adjudicats, obligant-se
a desocupar la finca o finques tant dels elements personals com materials, retornar les
claus dels accessos, instal·lacions i/o edificacions, i deixar el lloc net al finir l'esmentat
termini.
Totes les millores i les infraestructures fetes a la finca pel/la Titular de la llicència
quedaran en propietat de l’administració sense dret a reclamar indemnitzacions.
Clàusula 27 – Permisos i llicències
El/La titular de l’aprofitament haurà d’aportar al Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial,
Inversions i Obres de la Diputació de Barcelona la preceptiva llicència d’activitats, o
qualsevol altre permís o autorització que l’habiliti per portar a terme efectivament les
activitats ramaderes en els espais objecte de les presents llicències.
De la mateixa manera, tant pel que fa als documents esmentats com si fos necessària
l’obtenció de qualsevol altre document com ara permisos, llicències o autoritzacions
lliurades per altres administracions o ens públics, serà responsabilitat exclusiva del/la
titular de l’aprofitament la seva obtenció així com el pagament de qualsevol import
relacionat amb les mateixes.
Clàusula 28 – Despeses a càrrec del/la titular de l’aprofitament
Seran a càrrec del/la titular de la llicència les següents despeses:


Les despeses de manutenció i gestió del personal al seu càrrec.



Les despeses de conservació i protecció de l’equipament i mitjans mecànics a
l’aprofitament.



Les despeses de neteja i evacuació de deixalles, i conservació de desguassos.



Les despeses de subministrament, col·locació i conservació de les tanques i
senyals dels treballs i tots els altres recursos necessaris per a proporcionar
seguretat dins de l’aprofitament.



Totes aquelles despeses necessàries per a desenvolupar l’activitat.
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Clàusula 29 – Compliment del Pla Especial
Totes les decisions i/o actuacions relatives a l’aprofitament, tant per part de la Direcció
com del/la titular de la llicència, hauran de sotmetre’s al compliment del que estableixi
el Pla especial de protecció del medi físic i del paisatge de l’espai natural on es trobi
situat el corresponent aprofitament, així com a tota la normativa sectorial d’aplicació.
Clàusula 30 – Responsabilitat i penalitats en l’execució de l’aprofitament
En el supòsit d’incompliment de les obligacions assumides pel titular de la llicència,
d’acord amb aquest plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars, el Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i
Obres, podrà requerir-lo perquè les compleixi, amb imposició de penalitats per tal de
garantir en tot moment el compliment de les obligacions derivades de l’activitat
autoritzada.
La inspecció de l’aprofitament serà duta a terme pel/la tècnic/a responsable d’acord
amb la clàusula 17 d’aquests plecs.
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució de la llicència s’imposaran
al titular de la llicència les penalitats següents en funció de la falta comesa:
30.1. Infraccions molt greus.
Es consideren infraccions molt greus:
 La paralització absoluta de l’execució de l’activitat sense causa justificada.
 Vendre cedir o sotsarrendar la llicència o transmetre-la per qualsevol altre títol.
 Subcontractar amb tercers l’activitat objecte de llicència.
 No indemnitzar qualsevol perjudici que s’ocasioni per deixa de complir alguna
de les seves obligacions establertes, i en especial prestar de forma deficient
l’activitat.
 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit al
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres quan ocasiona un
perjudici greu.
 L’incompliment de les obligacions previstes al present plec quan produeixin un
greu perjudici a tercers o a l’interès de la Diputació de Barcelona
 Degradar el sòl i la capa vegetal necessària per a la protecció dels terrenys
contra l’erosió.
 Causar danys i perjudicis físics i personals a tercers, tot i la manca
d’intencionalitat.
 No seguir les normes de comportament i atenció exigibles a qualsevol
treballador en relació als usuaris dels equipaments i entorn propietat de la
Diputació de Barcelona..
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Existència d’accidents entre els treballadors del/la titular de l’aprofitament
sense haver aplicat les mesures de seguretat i salut adequades o per manca
de formació i coneixement específic dels treballs.
Negligències que posin en perill la seguretat pròpia dels usuaris de l’entorn o
dels treballadors de l’aprofitament.
La realització de qualsevol instal·lació d’equipaments sense el consentiment
exprés del/la tècnic/a responsable de l’aprofitament.
No estar al dia del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil pels
danys o desperfectes que poguessin ocasionar-se durant l’execució de
l’aprofitament.
La reiteració o reincidència de dos infraccions greus en un període d’un any.

Aquestes infraccions poden donar lloc a la imposició d’una penalitat de fins a 1.500 € o
alternativament, l’òrgan competent podrà iniciar la tramitació d’un procediment de
resolució de l’autorització per incompliment del/la titular de la llicència.
30.2. Infraccions greus
Es consideren infraccions greus:
 No presentar en temps i forma les dades requerides pel/la tècnic/a responsable
de l’aprofitament.
 La falta de diligència i cura adequades en la conservació de les instal·lacions i
del mateix entorn.
 Desenvolupar l’activitat d’una manera incompleta i/o defectuosa a criteri del
supervisor que efectuï la inspecció i control.
 La incorporació de nou personal que no disposi de la formació necessària per a
realitzar l’activitat objecte de l’aprofitament.
 La reiteració o reincidència de dues infraccions lleus en un mes o de tres
infraccions lleus en tres mesos consecutius.
Es penalitzen amb una quantia de fins a 600 €.
30.3. Infraccions lleus
Es consideren infraccions lleus:
 Qualsevol incompliment de les obligacions previstes al present plec, al plec de
prescripcions tècniques particulars i a la legislació que no estigui prevista com
a infracció greu o molt greu.
 La inobservança de les instruccions i requeriments del personal adscrit al
Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres quan ocasiona un
perjudici lleu.
Es penalitzen amb una quantia fins a 150 €.
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30.4. Procediment per a la imposició de les penalitats
En cas que el/la titular de la llicència hagi comès alguna de les infraccions descrites en
la present clàusula, la Diputació de Barcelona iniciarà un procediment contradictori,
amb audiència del/la titular de la llicència per un període de deu dies hàbils, i amb
trasllat de la proposta de resolució abans d’imposar-li la penalitat.
Les penalitats que es podran imposar tindran naturalesa econòmica, les quals seran
fetes efectives, en cas necessari, per via de constrenyiment, o es deduiran de la
garantia constituïda pel/la titular de la llicència, el/la qual haurà de reposar-la fins al
seu import inicial en el termini de trenta dies des que se’l requereixi a l’efecte.
Cal tenir en compte que es considera sempre implícita la facultat de la Diputació de
Barcelona de resoldre les llicències abans del venciment, si ho justifiquen les
circumstàncies d’interès públic.
Clàusula 31 – Subcontractació i transmissió de la llicència
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la llicència.
El/la titular de la llicència, en cap cas, podrà cedir, alienar, gravar o disposar, a títol
onerós o gratuït, els drets que es derivin de la llicència, ni transmetre-la a tercers.
L’exercici de la facultat de la Diputació de Barcelona de cessar l’ús privat del bé de
domini públic requereix, sigui quin sigui el títol que l’empari, la incoació d’un expedient
administratiu contradictori dirigit a determinar la naturalesa de l’ocupació i si la
indemnització és procedent o no.
Clàusula 32 – Extinció de la llicència
D’acord amb l’article 100 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del patrimoni de les
administracions públiques (a partir d’ara LPAP), les autoritzacions s’extingiran per:
 Mort o incapacitat física i/o psíquica sobrevinguda del/la titular de la llicència
individual per al treball, o extinció de la seva personalitat jurídica.
 Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió de la personalitat jurídica del/la titular de la llicència.
 Caducitat per venciment del termini.
 Rescat de la llicència.
 Mutu acord.
 Qualsevol incompliment molt greu de les obligacions del/la titular de la llicència,
declarats per l’òrgan que va atorgar la llicència.
 Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
 Desafectació del bé, cas en què es procedeixi a la seva liquidació.
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Clàusula 33 – Revocació de les llicències
Les llicències es revocaran per raons d’interès públic.
Clàusula 34 – Efectes de l’extinció de les llicències
Una vegada extingides les llicències i recepcionats els treballs, el seu titular deixarà les
dependències i les terres lliures dins el termini màxim d'un mes i respondrà dels danys i
perjudicis, si n'hi haguessin, que li siguin imputables.
Un cop passat aquest termini, es retornarà la garantia definitiva al/la titular de la llicència,
previ informe de conformitat del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres.
Per aquest motiu es fixa un període prudencial de quatre mesos, anteriors a la reversió
estipulada, perquè el Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres de la
Diputació de Barcelona adopti les disposicions escaients encaminades a que el lliurament
dels béns objecte de les presents llicències es verifiqui en les condicions convingudes.
En els supòsits de revocació, el/s titular/s de les llicències està/ran obligat/s a deixar
lliure el bé en el termini màxim de trenta (30) dies a comptar des de la data de la
notificació. A aquests efectes, la persona titular de la llicència reconeix la potestat de la
Diputació de Barcelona per acordar i executar els referits actes.
En tots els casos de resolució de les llicències, es procedirà a la comprovació de l'estat
de l’aprofitament, en presència del/la titular de la llicència, a qui s'exigirà la
indemnització dels danys que s'hi hagin produït.
Clàusula 35 – Risc i ventura i rescabalament de danys.
La llicència que s’estableix entre la Diputació de Barcelona i el seu titular anirà a risc i
ventura del/la titular de la llicència. Aquesta Corporació eludeix tota mena de perjudicis
que el titular de la llicència pugui ocasionar com a conseqüència de l’explotació de
l’aprofitament, per la qual cosa se’l considera com a únic responsable.
El/s titular/s de les llicències rescabalarà/n a la Diputació de Barcelona l’import dels danys
i perjudicis que es poguessin produir en les persones, els béns i els espais objecte de la
present llicència, quan hi hagi causa imputable al funcionament i/o a les activitats
desenvolupades en ells, sense perjudici que pugui reclamar aquest import contra els
causants directes dels danys.
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Clàusula 36 – Reversió dels espais objecte de llicència
En el moment de l’acabament de les llicències per extinció o revocació, els espais
revertiran a la Diputació de Barcelona, així com revertiran gratuïtament totes les
millores efectuades, restant obligat el titular de l’aprofitament a restituir-los en adequat
estat d’ús, d’acord amb les normatives i reglamentacions vigents en aquell moment.
Clàusula 37– Responsabilitats
La Diputació de Barcelona restarà exempta de qualsevol responsabilitat de tipus civil o
penal per les vicissituds que es puguin produir en els espais que són objecte de les
presents llicències. En aquest sentit, el/els titulars de les llicències es fa/n
responsable/s de qualsevol dany o accident que es pugui produir a la zona sobre
persones, animals o d’altres, com a conseqüència de l’aprofitament.
Clàusula 38 – Propietat dels terrenys
L’atorgament d’aquestes llicències no suposarà transmissió del domini de les finques
utilitzades, les quals seguiran sent a tots els efectes de titularitat pública de la
Diputació de Barcelona, tant del sòl i vol, com de totes les instal·lacions, tant les
existents, com les que el titular de la llicència realitzi i quedin unides de forma
permanent a la finca.

Clàusula 39 – Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades
personals, i mediambientals del/la titular de la llicència
El/s titular/s de les llicències restarà obligat al compliment de les disposicions vigents
en matèria laboral, amb obligació de complir les condicions salarials dels treballadors
conforme el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d’integració social de les persones
amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals tant nacional com de la Unió Europea, i en matèria mediambiental.
Clàusula 40 – Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
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digitals i resta de normativa estatal o autonòmica que la desenvolupi, s’informa al/la
titular de la llicència i al seu personal:
Responsable
Diputació de Barcelona
del tractament Rambla Catalunya 126, 08008-Barcelona
Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a
consultes, queixes, exercici de drets i comentaris relacionats amb la
protecció de dades: dpd@diba.cat
Finalitat
del Gestió i tramitació dels contractes del sector públic dels òrgans i
tractament
unitats administratives de la Diputació de Barcelona.
Temps
de Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa
conservació
de procediment administratiu, de contractació pública i d’arxiu
històric.
Legitimació
del tractament Compliment d’obligacions contractuals.
Destinataris
Les dades identificatives de qui subscrigui el contracte poden ser
de cessions o publicades a la Plataforma de serveis de contractació pública de la
transferències Generalitat de Catalunya, que és on es troba el perfil del contractant
de la Diputació. No s’han previst altres cessions més enllà de les
previstes per la llei.
No s’ha previst cap transferència internacional de dades de les
dades subministrades.
Drets de les Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat
persones
de les seves dades, i la limitació o oposició al seu tractament a
interessades
través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveisde-la-seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu
postal a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció
judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
d'una autoritat de control, en particular en l'Estat membre en què
tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada
infracció, si considera que el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD.
Sent
a
Catalunya
l’APDCAT
l’autoritat
de
referència
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/
Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquestes
llicències no es preveu cap tractament de dades. Per aquest motiu el/la titular de la
llicència no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i suports que continguin
dades de caràcter personal sense autorització expressa de l’òrgan competent de la
Diputació de Barcelona. En el cas que el personal vinculat al/la titular de la llicència
tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter personal,
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l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les dades i
informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de l’activitat o
servei prestat, fins i tot després de finalitzar el negoci jurídic, i la immediata
comunicació d’aquesta violació de seguretat a la Diputació de Barcelona.
En el cas que més endavant resultés necessari l’accés a dades personals el/la titular
de la llicència i la Diputació de Barcelona establiran per escrit les obligacions de les
parts per donar compliment a les prescripcions previstes a la normativa vigent en
matèria de protecció de dades de caràcter personal.
Clàusula 41 – Interpretació, modificació i revocació de les llicències
La Diputació de Barcelona ostenta la prerrogativa d’interpretar les clàusules que regulen
les llicències i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment.
Igualment, podrà modificar per raons de interès públic el seu contingut o acordar-ne la
seva revocació i resolució, amb els límits i efectes previstos per la normativa vigent.
Els acords corresponents posaran fi a la via administrativa i seran immediatament
executius.
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ANNEX 1 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de declaració responsable, pels Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9:
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
(consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil de l’empresa és el següent marcar amb una creu:
 Gran empresa.

 Mitjana, petita o microempresa.
- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua
per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes
legalment i no incorre en cap prohibició per contractar amb l’Administració, d’acord
amb el que estableix l’article 94 de la LPAP.
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Autoritza a la Diputació de Barcelona perquè pugui obtenir directament, davant de
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 SÍ

 NO

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la
clàusula 8 del PCAP.
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- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats
per a utilitzar-los en l’execució del negoci jurídic.
- Que, en cas que les activitats objecte de la llicència impliquin contacte habitual
amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents
per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites
activitats no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra
la llibertat i indemnitat sexuals.
- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa
l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que, en cas que la llicència requereixi que l’autoritzat faci tractament de dades
personals segons la clàusula 40 del PCAP, s’ha d’indicar la següent informació:
No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests.
Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests.
En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil
empresarial del subcontractista que s’haurà de
definir per referència a les condicions de solvència
professional o tècnica
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar
la competència en l’àmbit d’aquesta llicència i que no coneix cap conflicte
d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
 SÍ

 NO

 NO obligat per normativa
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- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos a la clàusula 9.2 del PCAP.
 SÍ

 NO

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
 Està subjecta a l’IVA.
 Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
-

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
 Està subjecta a l’IAE.
 Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal
d’empreses, declara:
 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun,
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicataris)
 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de
comunicar la dita circumstància, per escrit, a la Diputació de Barcelona per tal de
fer la modificació corresponent.
El licitador/autoritzat declara que ha obtingut el consentiment exprés de les
persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments
derivades d’aquest negoci jurídic, per tal que la Diputació de Barcelona pugui
facilitar-les al servei e-Notum a aquests efectes.
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-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a
què pertanyen és (indicar les empreses que el composen).

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en la clàusula 10 del PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions.
En qualsevol cas els licitadors s’obliguen a aportar en qualsevol moment abans de la
proposta d’adjudicació tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens
perjudici d’allò establert a la clàusula 12 del PCAP.

(Data i signatura)."
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ANNEX 2 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 1:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 1, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:


Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de manteniment de prats
naturals, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de treballs de
manteniment prats naturals
57,59 ha/any



Treballs
de
(hectàrees/any)

manteniment

prats

naturals

......... ha/any

Proposició a l’alça dels metres lineals anuals de treballs de manteniment i
reposició de tanques de castanyer, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de manteniment i
reposició de tanques de
castanyer
300 ml/any

Treballs de manteniment i reposició de tanques de
castanyer (ml/any)
......... ml/any

(Data i signatura).”
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ANNEX 3 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 2:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 2, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de transformació de landes
en pastures, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de treballs de
transformació de landes en
pastures

Treballs de transformació de landes en pastures
(hectàrees/any)

31,17 ha/any

......... ha/any

(Data i signatura).”
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ANNEX 4 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 3:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 3, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs d’aportació de fems, llaurar,
subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris,
si s’escau, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim
de
treballs
d’aportació de fems, llaurar,
subsolar i/o fresar, sembrar
(blat, ordi i farratgeres) i fer
tractaments fitosanitaris, si
s’escau

Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar,
sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments
fitosanitaris, si s’escau (hectàrees/any)

3,57 ha/any

......... ha/any

(Data i signatura).”
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ANNEX 5 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 4:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 4, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs d’aportació de fems, llaurar,
subsolar i/o fresar, sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments fitosanitaris,
si s’escau, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim
de
treballs
d’aportació de fems, llaurar,
subsolar i/o fresar, sembrar
(blat, ordi i farratgeres) i fer
tractaments fitosanitaris, si
s’escau

Aportació de fems, llaurar, subsolar i/o fresar,
sembrar (blat, ordi i farratgeres) i fer tractaments
fitosanitaris, si s’escau (hectàrees/any)

5,76 ha/any

......... ha/any

(Data i signatura).”
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ANNEX 6 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)
A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 5:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 5, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:


Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs d’aportació de fems dels
propis animals de pastura, el llaurat superficial amb mitjans semimecanitzats, la
sembra superficial d’espècies farratgeres plurianuals i tancament dels camps
durant l’època de posta de les tortugues amb filat elèctric, que haurà d’ajustarse al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim
de
treballs
d’aportació de fems dels
propis animals de pastura,
el llaurat superficial amb
mitjans semimecanitzats, la
sembra
superficial
d’espècies
farratgeres
plurianuals i tancament
dels camps durant l’època
de posta de les tortugues
amb filat elèctric

Aportació de fems dels propis animals de pastura,
el llaurat superficial amb mitjans semimecanitzats,
la sembra superficial d’espècies farratgeres
plurianuals i tancament dels camps durant l’època
de posta de les tortugues amb filat elèctric
(hectàrees/any)

2,7 ha/any

......... ha/any

(Data i signatura).”

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Espais Naturals
Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

ANNEX 7 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 6:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 6, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de conversió a prats de dall,
que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de treballs de
conversió a prats de dall
4,08 ha/any

Conversió a prats de dall (hectàrees/any)
......... ha/any

(Data i signatura).”

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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ANNEX 8 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 7:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 7, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de conversió a prats de dall,
que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de treballs de
conversió a prats de dall
2,62 ha/any

Conversió a prats de dall (hectàrees/any)
......... ha/any

(Data i signatura).”

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 51
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Oficina Administrativa i de Suport Jurídic

ANNEX 9 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 8:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 8, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de conversió a prats de dall,
que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Màxim de treballs de
conversió a prats de dall
2,59 ha/any

Conversió a prats de dall (hectàrees/any)
......... ha/any

(Data i signatura).”

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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ANNEX 10 AL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
REGULADOR DE LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ TEMPORAL PER ALS
APROFITAMENTS ESPECIALS DE PASTURES EN FINQUES PÚBLIQUES
PROPIETAT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS L’ÀMBIT DELS PARCS
NATURALS DEL MONTSENY, I ELS PARCS DEL GARRAF, MONTESQUIU I DEL
MONTNEGRE I EL CORREDOR, DIVIDIT EN 9 LOTS (Expedient núm. 2022/7681)

A INSERIR EN EL SOBRE ÚNIC DIGITAL
Model de proposició avaluable d’acord amb criteris automàtics, Lot 9:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document
..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm..........,
(persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon
núm. ............... i fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides
per optar a la llicència relativa als aprofitaments especials de pastures en finques
públiques propietat de la Diputació de Barcelona – Lot 9, es compromet a portar-la a
terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament:



Proposició de millora d’hectàrees anuals de treballs de manteniment de les
franges de protecció, que haurà d’ajustar-se al model següent:
OFERTA DEL LICITADOR

Mínim de treballs
obligatoris
de
manteniment de
les franges de
protecció

Màxim de treballs
de manteniment
de les franges de
protecció

Treballs de manteniment de les franges
de protecció (hectàrees/any)

19,75 ha/any

39,5 ha/any

......... ha/any

(l’oferta ha de ser entre 19,75 ha/any i
39,5 ha/any)

(Data i signatura).”

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): 22ccbe256b4d072cea6b Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2022/0007681
Plec de clàusules o condicions
PCAP regulador de les concessions demanials per als aprofitaments
especials de pastures en finques públiques propietat de la Diputació de
Barcelona dins l'àmbit dels parcs naturals del Montseny, i els parcs del Garraf,
Montesquiu i del Montnegre i el Corredor, dividit en 9 lots

Codi classificació

K0303SE22 - Aprofitaments forestals Actuacions

Signatures
Signatari
Alberto Abaurrea Frias (SIG)

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
22/04/2022 14:22

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
22ccbe256b4d072cea6b

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
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