
                  

 1

Av. Diagonal 452 
08006 Barcelona 
Tel. 934 169 457 

www.cambrescat.org 

 
Plec de condicions per a la selecció d’expressions d’interès per a la 
promoció de projectes pilot de serveis multimodals de transport de 
mercaderies a Catalunya en el marc de l’encàrrec de gestió entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el Consell General de 
Cambres de Catalunya. 
 
 
INTRODUCCIÓ:  
 
En virtut del conveni subscrit en data 25 d’abril de 2017 amb el Departament 
d’Empresa i Coneixement, el Consell General de Cambres de Catalunya 
impulsa determinades actuacions en l’àmbit d’estratègia industrial per a la 
millora de la logística, incloses en el pla d’actuació del Comitè de Serveis 
Multimodals (CSM) de Catalunya. 
 
El CSM va ser creat per la Generalitat de Catalunya, a través del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i el Departament d’Empresa i Coneixement i 
mitjançant un Acord de Govern del 19 de juliol de 2016, per contribuir al 
creixement econòmic sostenible de Catalunya i d'Europa a través de promoure 
que les opcions multimodals de transport de mercaderies que integrin el mode 
ferroviari siguin prou atractives perquè n'augmenti la demanda, així com per 
fomentar que el sector empresarial català aprofiti les oportunitats sorgides dels 
reptes de negoci i tecnològics associats a la multimodalitat. 
 
 
OBJECTE:  
 
L’objecte de la present convocatòria consisteix en la selecció d’expressions 
d’interès per a la promoció de projectes pilot de serveis multimodals de 
transport de mercaderies a Catalunya. 
 
Les propostes seleccionades rebran un ajut econòmic del Consell General de 
Cambres en els termes descrits a continuació. 
 
Aquests ajuts s’atorgaran per a accions específiques promoció que poden 
adoptar les modalitats de realització d’estudis, treballs tècnics, 
desenvolupament de programari i actuacions de demostració i/o difusió. 
 
Les accions presentades han de tenir entitat en si mateixes i no ser una mera 
agregació de despeses sense una relació o objectiu que les identifiqui com a 
tals. 
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ASPECTES ECONÒMICS I ADMINISTRATIUS: 
 
 
1.   Forma de presentació de les propostes 
 

Els interessats/des hauran d’adreçar una carta de presentació on 
s’especifiqui clarament el seu NIF, la seva adreça i la seva expressió 
d’interès per a la promoció d’un projecte pilot de serveis multimodals de 
transport de mercaderies a Catalunya que integri el mode ferroviari en 
alguna de les seves etapes, i que, com a mínim, haurà d’incloure la 
informació que es detalla continuació: 
 
1. Descripció del servei multimodal de transport de mercaderies. 
2. Descripció dels actors implicats en la provisió del servei, tant públics 

com privats. 
3. Justificació del seu caràcter de projecte pilot. 
4. Pla de treball de l’acció específica de promoció per a la qual se sol·licita 

l’ajut econòmic. 
5. Descripció dels recursos humans i materials previstos per al 

desenvolupament de l’acció específica de promoció. 
6. Pressupost detallat de l’acció específica de promoció. 
7. Quantia de l’ajut econòmic sol·licitat per a l’acció específica de promoció. 

 
 
2. Termini de lliurament de les propostes 
 

S’acceptaran les propostes rebudes fins l’11 de desembre de 2017. 
 
 
3. Lliurament de les propostes 
 

Les propostes s’hauran de presentar en un sobre tancat i adreçades al 
Director Gerent del Consell General de Cambres de Catalunya, Av. 
Diagonal núm. 454, 08006 Barcelona, en horari de 9 a 14h. 

 
També s’admetran les propostes rebudes per correu electrònic fins a les 
14h del dia 11 de desembre de 2017. Cal adreçar les ofertes a 
consell@cambrescat.org, indicant a l’assumpte la referència “Expressió 
d’interès de serveis multimodals”. S’enviarà un correu electrònic de resposta 
amb acusament de recepció als remitents.  
 
En el cas de presentació en suport paper es presentarà un original (1) amb 
una còpia (1), en idioma català o castellà. 
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4.  Quantia de l’ajut 
 

La present convocatòria està dotada amb un màxim de 30.000 Euros, que 
es destinaran a atorgar ajut econòmic a les propostes rebudes d’accions 
específiques de promoció que rebin millor valoració, atenent als criteris de 
selecció indicats en aquest plec.  
 
El pressupost de les propostes haurà d’estar comprés entre set mil dos-
cents (7.200) Euros i trenta-set mil cinc-cents (37.500) Euros. L’IVA no es 
considerarà inclòs en el pressupost acceptat.   
 
La taxa màxima de cofinançament serà del 80% de la despesa total elegible 
de cadascuna de les accions específiques de promoció seleccionades. 
 
Aquest ajut és compatible amb altres ajuts, tant públics com privats, tot i que 
en cap cas l’import dels ajuts concedits no pot ser d’una quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o 
recursos superi el cost de l’acció específica de promoció que vol 
desenvolupar el beneficiari. 
 
En el supòsit que una vegada resolta la convocatòria no s'hagi exhaurit 
l'import màxim destinat, s'hagin produït renúncies i/o revocacions es podran 
assignar nous atorgaments que no van obtenir ajut perquè s'havia exhaurit 
el pressupost disponible i que compleixin els requisits per obtenir l’ajut que 
disposa aquesta convocatòria. Tanmateix, prèviament a aquestes 
assignacions caldrà acreditar que són executables dintre del termini 
estipulat al punt sisè. 

 
 
5.  Termini d’execució de les accions 
 

Les accions específiques de promoció objecte de l’expressió d’interès no es 
poden haver iniciat abans de l’1 de gener de 2017 i han d’estar executades i 
pagades a 31 de gener de 2018. 
 
Una vegada finalitzat el termini d’execució i pagament de les accions 
específiques de promoció, caldrà acreditar-ne la finalització i operativitat. 

 
 
6.  Causes de modificació de les accions 
 

Durant el desenvolupament de les accions es poden produir canvis en 
relació amb la proposta aprovada inicialment.  
 
En aquest sentit, es permeten compensacions de fins a un 20% entre les 
diverses despeses objecte d’ajut, sempre que aquestes modificacions no 
suposin una alteració de l’essència de l’acció aprovada. Aquests canvis es 
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comunicaran en el moment de la justificació de l’acció específica de 
promoció realitzada, i el Consell General de Cambres de Catalunya els 
podrà acceptar o rebutjar en funció de si alteren o no l’essència de l’acció. 
 
En el cas que els canvis en la distribució de les despeses objecte d’ajut 
superin el 20%, o bé s’introdueixi una partida de despesa nova, 
l’interessat/da haurà de comunicar aquesta modificació abans de la data de 
finalització de l’acció i argumentar el motiu del canvi. El Consell General de 
Cambres de Catalunya els podrà acceptar o rebutjar en funció de si alteren 
o no l’essència de l’acció. 

 
 
7.  Valoració de les propostes 
 

L’atorgament dels ajuts econòmics a accions específiques de promoció de 
projectes pilot de serveis multimodals de transport de mercaderies a 
Catalunya que integrin el mode ferroviari en alguna de les seves etapes 
serà realitzat pel Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya en 
funció de l’anàlisi de les propostes rebudes, i tindrà en compte els següents 
aspectes: 
 
- Viabilitat i solidesa del servei objecte de promoció (inclosa la justificació 

com a projecte pilot i el seu potencial comercial de mercat)...............20% 
- Rellevància dels actors implicats en la provisió del servei objecte de 

promoció (equilibri, complementarietat i dimensió de l’agrupació)......20% 
- Experiència, coneixements i capacitat de gestió de l’equip humà 

responsable de l’acció específica de promoció...................................20% 
- Coherència i efectivitat del pla de treball i del pressupost detallat de 

l’acció específica de promoció.............................................................20% 
- Abast internacional del servei objecte de promoció.............................10% 
- Alineació amb els àmbits estratègics de l’estratègia industrial de la 

Generalitat de Catalunya del servei objecte de promoció...................10% 
 
La proposta inicial de resolució de la convocatòria serà posada en 
coneixement de la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya abans de ser elevada a proposta definitiva. 
 
Si a criteri del Consell General de Cambres de Catalunya les propostes 
rebudes no satisfan les condicions mínimes per a generar resultats positius 
en la promoció de projectes pilot de serveis multimodals de transport de 
mercaderies a Catalunya, es podrà deixar la dotació de la present 
convocatòria totalment o parcial sense adjudicar.  
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8. Formalització de l’ajut atorgat 
 

La formalització de l’ajut es farà mitjançant document privat dins del termini 
previst a les instruccions internes de contractació. Prèviament a la 
signatura, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació acreditativa de 
la personalitat i capacitat per a la formalització del contracte, i declaració 
responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i de no estar inclòs en cap de les causes d’incompatibilitat 
o incapacitat per contractar amb l’Administració previstes a la legislació 
vigent. 
 
 

9. Pagament 
 

El Consell General de Cambres de Catalunya farà efectiu el pagament del 
80% de l’ajut atorgat en el moment de la seva formalització. 
 
El 20% restant es farà efectiu una vegada acreditades la finalització i 
operativitat de les accions específiques de promoció, fet que en cap cas 
serà posterior al 10 de febrer de 2018. 
 
 

10. Documents que s’adjunten 
 

a. Model de declaració responsable. 
b. Enllaç a la pàgina web del CSM: www.csmmed.cat. 

 
 
11. Contacte 
 
En cas de necessitar major detall, us podeu adreçar per correu electrònic a 
consell@cambrescat.org. 
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ANNEX 
 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
Procediment de contractació: CONTRACTE RELATIU A [...) 
  
Empresa: [nom de l’empresa] 
 
[El Sr. / la Sra.] [nom i cognoms], amb el DNI número [núm. DNI], en 
representació de l’empresa [nom de l’empresa o “en representació pròpia” si 
s’escau], de la qual actua en qualitat d’[administrador únic, solidari, 
mancomunat, apoderat solidari o mancomunat], segons escriptura pública 
atorgada davant del notari de [lloc]), [nom i cognoms], en data [    de    de    de    
], i número de protocol [     ], 
 

DECLARO 
 

1. Que l’empresa participant té la capacitat exigida per a participar en el 
procediment, d’acord amb el que estableix el PCP. 
 

2. Que ni [nom de l’empresa] («el licitador») ni els seus administradors o 
representants es troben en cap de les circumstàncies previstes en 
l’article 60.1 del TRLCSP. 

 
3. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat. 
 
4. Que el licitador està al corrent de les obligacions tributàries amb la 

Generalitat de Catalunya. 
 
5. Que el licitador està al corrent de les obligacions amb la Seguretat 

Social. 
 
6. Que el licitador està donat d’alta de l’impost sobre activitats 

econòmiques i està al corrent del pagament d’aquest, quan s’exerceixin 
activitats subjectes a aquest impost. 

 
 
I, perquè així consti i produeixi efectes en el marc del procediment de 
contractació de referència, signo aquesta declaració a (localitat i data) [lloc], 
[dia] de [mes] de [any].  
 
Signatura 
 
 


