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Annex núm. 05.3                                              
Sobre C 
 
PROPOSICIÓ ECONÒMICA    -    Grup 3     (Lots 9, 10, 11 i 12)      (Treballs previs 
o complementaris) 
 
Georgina Vázquez Utzet com administrador solidari declara sota la seva 
responsabilitat, com a licitador/a de l’Acord marc de serveis de redacció de documents 
per a tràmits de planificació territorial i planejament urbanístic amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2021.06) que l’empresa PROJECTES 
URBANS, arquitectura i territori SLP, fa la següent proposta:  
 
Indiqueu el lot al que us presenteu Lot 12 

 
Proposta econòmica: 
 
1. Oferta econòmica de l’equip multidisciplinari: 
 
La quantitat total de: 130,10 € (cent trenta euros amb deu cèntims d’euro), de les quals 
107,52 € (cent-set euros amb cinquanta-dos cèntims d’euro), es corresponen al preu 
unitari de l’equip multidisciplinari i 22,58 € (vint-i-dos euros amb cinquanta-vuit cèntims 
d’euro) es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
2. Oferta econòmica de les diferents categories professionals que poden dur a terme 
les prestacions: 
 
Preus unitaris, IVA no inclòs, de les diferents categories professionals que poden dur a 
terme les prestacions: 
 
Els preus unitaris indicats a la tercera columna són preus màxims, essent necessari 
que els preus unitaris proposats pels licitadors siguin iguals o inferiors. 
 
En el supòsit que el licitador no oferti en la seva proposició l’import d’algun dels preus 
unitaris establerts en aquests plecs i, en concret en aquest annex, així com si oferta un 
preu unitari per sobre de l’import del preu unitari màxim establert en el plec, serà causa 
d’exclusió automàtica 
 

 

PREU 
UNITARI 
MÀXIM 

(IVA exclòs) 

PREU 
UNITARI 

(IVA exclòs) 
OFERTA 

1 
LLICENCIATS I TITULATS 2n I 3r CICLE UNIVERSITARI I 
ANALISTA o equivalent 

60,00 €/h 53,40 €/h

2 
DIPLOMATS I TITULATS 1r CICLE UNIVERSITARI. CAP 
SUPERIOR o equivalent 

46,55 €/h 41,43 €/h
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3 
TÈCNIC DE CÀLCUL O DISSENY, CAP DE 1a I 
PROGRAMADOR D'ORDINADOR o equivalent 

45,08 €/h 40,12 €/h

4 
DELINEANT-PROJECTISTA, CAP DE 2a I 
PROGRAMADOR DE MAQ. AUXILIARS o equivalent 

41,78 €/h 37,18 €/h

5 

DELINEANT, TÈCNIC DE 1a, OFICIAL 1a 
ADMINISTRATIU I OPERADOR D'ORDINADOR o 
equivalent 

37,90 €/h 29,94 €/h

6 

DIBUIXANT, TÈCNIC DE 2a, OFICIAL 2a 
ADMINISTRATIU, PERFORISTA, GRAVADOR I 
CONSERGE o equivalent 

33,39 €/h 26,38 €/h

7 
TELEFONISTA-RECEPCIONISTA, OFICIAL 1a OFICIS 
DIVERSOS I VIGILANT o equivalent 

32,45 €/h 25,64 €/h

8 

AUXILIAR TÈCNIC, AUX. ADMINISTRATIU, 
TELEFONISTA, ORDENANÇA, PERSONAL DE NETEJA I 
OFICIAL 2.ª OFICIS DIVERSOS o equivalent 

30,58 €/h 24,16 €/h 

9 AJUDANT OFICIS DIVERSOS o equivalent 29,52 €/h 23,32 €/h

 
 
Altres criteris automàtics: 
 
3. Millora en quant a la composició de l’equip tècnic multidisciplinari: 
 
Estudis superiors de segon cicle, màxim de 2 punts per cada 
professional acreditat fins a un màxim de 6 punts. 

6 

Estudis superiors de primer cicle, màxim de 2 punts per cada 
professional acreditat fins a un màxim de 6 punts. 

6 

Cicle formatiu de grau superior o titulació equivalent, màxim d’1 punt 
per cada professional acreditat fins a un màxim de 2 punts. 

 

FP bàsica, Cicle formatiu de grau mitjà o titulació equivalent, màxim 
d’1 punt per cada professional acreditat fins a un màxim de 1 punts. 

 

 
S’aporten els títols acreditatius 
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4. Experiència de l’equip tècnic multidisciplinari 
 

Prestació 1. CATÀLEGS DE MASIES +12 treballs-  
6 punts 

Prestació 2. MEMÒRIES SOCIALS  +10 treballs_  
5 punts 

Prestació 3: AGENDA I AVALUACIÓ ECONÒMICA +8 treballs _ 
4 punts 

S’aporten declaracions responsables de treballs executats 
 
 
I per què consti, signo aquesta declaració responsable. 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, 29 de març 2022 
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