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EXCM. AJUNTAMENT DE CANET DE MAR 

 
 
 
INFORMACIÓ ALS LICITADORS DEL CONTRACTE PER A LA MUSEÏTZACIÓ DE 
LA CASA-MUSEU DOMÈNECH I MONTANER A CANET DE MAR, RELATIVA A LA 
INTERPRETACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS REGULADORES DEL MATEIX. 
 
 
NOTA: Aquest aclariment sobre els PCAP del contracte de Museïtzació de la Casa 
Museu LL. Domènech i Montaner s’efectua arran d’algunes consultes formulades 
davant d’aquest Ajuntament, per part de possibles empreses licitadores, a l’efecte 
d’aclarir el sentit de la clàusula 7 del citat PCAP. 
 
Segons la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte per a la redacció i disseny del projecte executiu, producció, subministrament 
i muntatge de la museïtzació de la Casa-Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de 
Mar, els licitadors hauran de disposar de la classificació empresarial necessària per a 
desenvolupar totes les vessants d’aquest contracte, bé per ser-ne titulars, bé per 
acreditar el compromís de subrogació subscrit per una empresa que en disposi. Dita 
classificació empresarial haurà de ser la següent: 
 
Grup T, subgrup 04, categoria C 
Grup L, subgrup 05, categoria C 
Grup M, subgrup 05, categoria A 
 
 
Als efectes del compliment de la clàusula anterior, els licitadors hauran d’acreditar que 
disposen de la totalitat de les classificacions citades anteriorment, mitjançant el 
corresponent certificat, o bé, aportar el compromís de subrogació en els termes següents: 
 

 
“MODEL DE COMPROMÍS DE SUBCONTRACTAR A EMPRESES QUE 
COMPLEIXIN AMB LA CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL EXIGIDA, EN 
COMPLIMENT DE LA CLÀUSULA 7 DEL PCAP (a incloure en el sobre A) 
 
 
El senyor/a.................................................., actuant com a 
............................................de l’empresa anomenada 
.........................................................................., i amb poders bastants per 
obligar-se en aquest acte, 
 
 
DECLARA I MANIFESTA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
 
Que l’empresa presenta la seva oferta per a l’execució del Projecte de 
Museïtzació de la Casa-Museu Lluís Domènech i Montaner de Canet de Mar i 
que, d’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules que serveix de base a la 
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licitació, es compromet a subcontractar a l’empresa o empreses següents, 
que disposa/en de les classificacions que s’indiquen: 
 

Nom de l’empresa NIF Classificació: Grup, Subgrup i Categoria 
  
  

 
D’aquesta manera, l’oferta que es presenta compta amb totes i cadascuna de 
les classificacions exigides per la convocatòria, tenint en compte la 
classificació del licitador, en el seu cas. 
 
En prova de conformitat d’aquesta subcontractació, els representants legals 
d’aquestes empreses signen el present document al qual s’acompanya còpia 
original o compulsada de les certificacions de cadascuna d’elles 
 
 
Signatura i segell del licitador  Signatura i segell de les empreses a 

subcontractar.” 
 
 
En cas que el licitador opti per aquesta segona opció haurà d’acreditar, juntament amb el 
compromís subscrit per les empreses, el certificat de les classificacions exigides 
anteriorment a nom de les empreses que es contractaran. 
 
 
Canet de Mar, 12 d’abril de 2010 
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