PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
TREBALLS DE MILLORA DE MASSES DE PI PINYONER CORRESPONENTS A
LES FINQUES CAN BOQUET, LES GINESTERES, CASA ALTA, CAN
VINYAMATA I CAN SALVI EN 3 LOTS.
Exp. Núm. 5/2020 APFSLC
Quadre de característiques del contracte
A. Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte la realització dels treballs de millora de pi pinyoner,
corresponents a aclarides de millora, tallades sanitàries i selecció de tanys a les finques Can
Boquet (Vilassar de Dalt), Les Ginesteres (Vilassar de Dalt i Premià de Dalt), Casa Alta (Vilanova
del Vallès), Can Vinyamata (Òrrius i Argentona) i Can Salvi (Òrrius) corresponents al Programa
Anual d’Actuacions 2020.

B. Dades econòmiques
B.1. Determinació del preu: preus unitaris
Pressupost total del
contracte
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Import de l'IVA del
contracte

Pressupost base de
licitació del contracte

33.133,00

6.957,93

40.090,93

79.823,50

16.762,94

96.586,44

40.470,00

8.498,70

48.968,70

El pressupost de licitació dels lots s’ha establert en base als preus unitaris indicats a
continuació i que estan referits a cadascun dels components de la prestació:
LOT 1: LES GINESTERES I CAN BOQUET

Components de la prestació

Tallar, trossejar i arrossegar
Tallar alzina
Estassada selectiva,selecció de tanys i tractament
producte no comercial
Eliminació de restes de tallada a 20 metres a la vora del
camí principal
Desembosc i classificació

Superfície
(ha) Pes (t)

Import
preu
unitari
sense
IVA (€)

Import cost total €)

700

27

18900

40

30

1200

18,11

300

5433

2
700

300

600

10

7000

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ SENSE IVA

33.133,00 €

21% IVA

6.957,93 €

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ IVA INCLÒS

40.090,93 €

LOT 2: CAL SALVI I CAN VINYAMATA

Components de la prestació

Superfície
(ha) Pes (t)

Import
preu
unitari
sense
IVA (€)

Import cost total €)

Tallar, trossejar i arrossegar

1300

25

32500

Tallar alzina
Estassada selectiva i selecció de tanys
Eliminació de restes de tallada a 20 metres a la vora del
camí

170
34,67

30
600

5100
20802

4,25

350

1487,5

Desembosc i classificació

1300

10

13000

Tallada producte no comercial

34,67

200

6934

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA
TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ IVA INCLÒS

79823,5 €

16762,94 €
96586,44 €

LOT 3: CASA ALTA

Components de la prestació

Superfície
(ha) Pes (t)

Import
preu
unitari
sense
IVA (€)

Import cost total €)

Tallar, trossejar i arrossegar

620

27

16740

Tallar alzina
Estassada selectiva, selecció de tanys i tractament de
producte no comercial
Eliminació de restes de tallada a 20 metres del camí
principal i a la zona de transformació a pastures

100

30

3000

24,79

600

14874

2,24

400

896

620

8

4960

Desembosc i classificació

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA
TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ IVA INCLÒS

40470 €

8498,7 €
48968,7 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost de licitació . Les
tones són orientatives.
C. Existència de crèdit
Els treballs es finançaran amb l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a
l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central per un import de 148.500,00€
destinada a finançar el Programa Anual d’Actuacions 2020 de Restauració i Millora Forestal per
a la prevenció d’incendis mitjançant el foment de la gestió forestal estratègica als municipis
d’Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, Martorelles, Montornès del Vallès, Òrrius, Premià
de Dalt, La Roca del Vallès, Santa Maria de Martorelles, Teià, Tiana, Vallromanes, Vilanova del
Vallès i Vilassar de Dalt.
D. Termini de durada del contracte
Fins el 15 de desembre de 2020.
E. Pròrroga
No es preveu.
El contractista estarà obligat a respondre dels danys i perjudicis que l’Associació de Propietaris
Forestals Serralada Litoral Central hauria de suportar a causa de l’incompliment del termini
contractual.
En cas que per raons no atribuïbles a l’empresa no es pugui executar alguna de les zones
licitades, es descomptarà del contracte el preu que el licitador hagi ofertat.
F. declaració de compromís d’adscripció o dedicació de mitjans personals o materials a
l’execució del contracte
Sí.
Nombre d’efectius relacionats directament amb l’obra.
Nombre i tipus de maquinaria pesant relacionada amb l’obra (tractor forestal,
autocarregador...)
G. Subcontractació
Possibilitat: Sí. Límit: Sí màx. 30%, prèvia acceptació de la direcció facultativa.
S’exigeix: No.
H. Revisió de preus

Possibilitat: no.
I. Responsable del contracte
Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central.
J. Identificació dels òrgans que intervenen en el contracte
Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central.

K. Causes d’exclusió de la licitació
No acreditar, quan s’escaigui, la capacitat i/o solvència sol·licitades.
La presentació de la proposició fora de termini.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin al document de declaració.
L. Supòsits, circumstàncies i condicions previstes com a causa de modificació del contracte
No es contempla.
M. Altra documentació
No aplica.
N. Criteris d’adjudicació
L’adjudicació del present contracte estarà lligada a criteris econòmics i criteris objectius no
econòmics. La puntuació màxima serà de 100 punts .
Oferta econòmica 80 punts:
Les ofertes econòmiques s’avaluaran de menor a major, sent la més avantatjosa la que ofereixi
un preu menor. La puntuació de la resta es prorratejarà essent la puntuació màxima pel preu
més avantatjós i la mínima igual o inferior al preu de licitació.
Criteris objectius no econòmics 20 punts:
FORMACIÓ FORESTAL DELS TREBALLADORS (Màxim 5 punts)




Formació reglada.
o 5 punts per cada treballador vinculat directament a l’obra amb formació grau
mig o superior relacionat amb el sector forestal
o 2 punts per cada treballador vinculat directament a l’obra amb certificat de
professionalitat relacionat amb el sector forestal
Certificats de motosserrista europeu (ECC).
o 5 punts per cada treballador vinculat a l’obra amb ECC2 o superior

o

2 punts per cada treballador vinculat a l’obra amb ECC1

MEDIAMBIENTALS (Màxim 5 punts)
Desplaçaments de personal i maquinària





5 punts si la seu de l'empresa es troba dins l'àmbit de l'APF SLC.
2 punts si la seu de l'empresa es troba en altres municipis del Maresme o Vallès
Oriental no inclosos dins l'àmbit de l'APF SLC o a les comarques colindants de l'APF (La
Selva, Osona, Moianès, Vallès Occidental i Barcelonès).
0 punts si la seu de l'empresa es troba a la resta de comarques.

EXPERIÈNCIA AMB TREBALLS FORESTALS (10 punts)



10 punts si s'han realitzat treballs forestals amb Associacions de propietaris forestals
amb resultat satisfactori
5 punts si s'han realitzat treballs forestals en altres llocs amb resultat satisfactori

Els criteris no són excloents entre ells, l’empresa pot justificar un mateix treballador per
diferents criteris objectius no econòmics.
L'experiència amb treballs forestals s'ha de justificar amb certificat emès per l'entitat
contractant.
En el cas que dues o més empreses presentin la mateixa puntuació el desempat s’efectuarà
per sorteig.
O. Limitació de l’adjudicació a un nombre determinat de lots.
Nombre màxim de lots a participar: No.
Les empreses licitadores podran participar en tots els lots de que es composa el contracte.
Nombre màxim de lots a adjudicar: 1 d’acord amb les condicions següents:
Les empreses licitadores no podran optar a ser adjudicatàries al mateix temps de més d'1 lot,
tot i que hagin presentat l’oferta més avantatjosa en tots els casos. A tal efecte, es tindrà en
compte la preferència manifestada per les empreses licitadores en la seva oferta. Aquesta
informació s’haurà d’indicar clarament en la documentació que s’entregui. En cas que no
s’indiqui, el criteri que s’aplicarà serà el de major a menor import de pressupost dels lots
afectats.
En el supòsit que una mateixa empresa hagi presentat les millors ofertes en un número de lots
superior al màxim permès, resultarà també adjudicatària en els lots en que la seva oferta sigui
l’única acceptable.
P. Habilitació empresarial i professional o altres requisits

Relació dels principals treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als que constitueixen
l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys que inclogui: descripció de l’obra,
import, dates i destinatari, públic o privat. Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o mitjançant els contractes d’obres que els van regular.
Q. Penalitats
Les previstes a la clàusula vint-i-vuitena del PCA.
R. Tractament de dades de caràcter personal
No
S. Condicions especials d’execució
S’estableix com a condició especial d’execució en el marc del present contracte, la següent
consideració mediambiental.
Durant la realització de l’obra objecte del contracte, les empreses adjudicatàries de cadascun
dels lots, hauran de garantir la preservació del medi ambient i del patrimoni natural de tots els
espais on treballin.
S’aconsella l’ús d’olis de motosserra biodegradables
Aquesta condició d’execució té la consideració d’obligació essencial del contracte de tal
manera que el seu incompliment podrà donar lloc a la resolució del contracte.
T. Formats de documents
Les propostes es presentaran en format pdf, degudament signada electrònicament, i seguint
els models proposats als annexos.
U. Termini de garantia
No aplica.
V. Límits i paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats
S’estableixen els següents paràmetres per a la determinació d’ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
Oi<0,9 x OM
On:

Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques
OM = mitjana de les ofertes
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I. DISPOSICIONS GENERALS
1. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres descrites a l’apartat A del quadre de
característiques.
El plec de prescripcions tècniques (en endavant PPT) i en aquest plec de clàusules
administratives (en endavant, PCA), així com els plànols, la memòria i els quadres de
preus del projecte tenen caràcter contractual i regeixen la contractació i la realització del
contracte. En conseqüència, han de ser signats per l’empresa adjudicatària en prova de
conformitat en el moment de formalització del contracte.
1.2 D’acord amb el seu objecte i característiques, el contracte es troba dividit en els lots que
s’identifiquen a l’apartat A del quadre de característiques.
2. Necessitats administratives que cal satisfer
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en
el PPT.
3. Dades econòmiques del contracte
3.1 El sistema de determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat B.1. del
quadre de característiques.
3.2 El pressupost base de licitació es determina a l’apartat B.1 del quadre de característiques.
Aquest és el límit màxim de despesa (Impost sobre el Valor Afegit inclòs) que, en virtut
d’aquest contracte constitueix el preu màxim que poden ofertar les persones naturals o
jurídiques que concorrin a la licitació del contracte.
Quan l’objecte del contracte es divideixi en lots, el pressupost base de licitació de
cadascun dels lots s’indica també a l’apartat B.1 del quadre de característiques.
3.3 En tots els casos, l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que ha de suportar l’Associació
s’indica com a partida independent, llevat que en aquest PCA s’estableixi una altra cosa.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu s’inclouen els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.

4. Existència de crèdit
La partida pressupostària a la qual s’imputa el crèdit per poder fer el pagament dels serveis
que són objecte del contracte, queda condicionada a la concessió de la subvenció directa per
part de Diputació de Barcelona a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral
Central.
5. Termini de durada del contracte
5.1 El termini de durada del contracte i, en el seu cas, el nombre de pròrrogues són els que
s’estableixen a l’apartat D del quadre de característiques.
5.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes, a
comptar des de la formalització del contracte.
6. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Aquest contracte s’adjudica per procediment obert simplificat abreujat, d’acord amb allò
previst a la LCSP i al Conveni subscrit entre l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Litoral Central, el Consorci del Parc de la Serralada Litoral i la Diputació de Barcelona.
7. Comunicacions i notificacions electròniques
Les notificacions i les comunicacions que s’hagin de dur a terme durant la tramitació del
procediment d’adjudicació del contracte a què es refereix aquest PCA s’efectuaran per mitjans
electrònics exclusivament. Tanmateix, es pot utilitzar la comunicació oral per a comunicacions
que no es refereixin a elements essencials del procediment de contractació, que són els plecs i
les ofertes.
8. Certificats digitals
És suficient l’ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE,
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació
electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i
pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim
necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de la proposició.
9. Aptitud per contractar, habilitació empresarial o professional i condicions especials de
compatibilitat
9.1 Estan facultades per participar en aquest procediment d’adjudicació i per subscriure el
contracte corresponent en cas de resultar-ne adjudicatàries les persones naturals o
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat
d’obrar, que no incorrin en cap de les causes de prohibició de contractar recollides a
l’article 71 de la LSCP, que disposin de la solvència que es requereix en l’apartat P del
quadre de característiques i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que,

en el seu cas, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte
del contracte, quan s’estableixi en l’apartat P del quadre de característiques.
Cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del
contracte.
9.2 En el marc d’allò que estableix l’Acord de Govern d’1 de juliol de 2014, modificat per
l’Acord de Govern de 9 de maig de 2017, d’aprovació de principis i conductes
recomanables en la contractació pública, les empreses licitadores han de respectar i
adequar la seva activitat als principis ètics i regles de conducta que es recullen a la
clàusula 29 d’aquest plec.
9.3 L’APF pot contractar amb unions d’empreses que es constitueixin temporalment a aquest
efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi
adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’APF i
han de nomenar una persona representant o apoderada única de la unió amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a
la seva extinció, sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a
cobraments i pagaments d’una quantia significativa. A l’efecte de la licitació, les empreses
licitadores que vulguin concórrer integrades en una unió temporal han d’indicar els noms i
les circumstàncies dels que la constitueixen i la participació de cadascun, com també que
assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió temporal si resulten
empreses adjudicatàries del contracte.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins la seva extinció.
9.4 Els requisits de capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar s’han de
complir en la data final de presentació de les ofertes i s’han de mantenir fins el moment
de formalització del contracte.
10. Capacitat d’obrar i habilitació professional, si s’escau
10.1 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles que siguin persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, en què
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, en el registre
públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
També han d’aportar el NIF de l’empresa i la corresponent habilitació empresarial o
professional quan s’exigeixi en l’apartat P del quadre de Característiques.
10.2 En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació (Unió Temporal
d’Empreses), cadascuna ha d’acreditar la seva capacitat, com també que no incorre en cap
prohibició de contractar.

II. CLÀUSULES ESPECIALS DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ

11. Requisits i condicions de les proposicions
11.1 Les empreses poden licitar en tots els lots en què, si és el cas, es divideix l’objecte del
contracte.
11.2 Les empreses licitadores només poden presentar una única proposició. Així mateix, no
poden subscriure cap proposta en unió temporal amb d’altres empreses si ho han fet
individualment o figurar en més d’una unió temporal.
La contravenció del previst en aquesta clàusula comporta la inadmissió de totes les
proposicions presentades.
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació presumeix l’acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present Plec, així com del PPT. Així
mateix, amb la presentació de la proposició es presumeix que es declara que l’empresa
reuneix tots i cadascun dels requisits per contractar.
11.4 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i altra documentació complementària,
així com aclariments sobre els plecs i demés documentació complementària a través del
correu electrònic info@serraladalitoralcental.cat . Aquestes preguntes i les seves
respostes estaran disponibles a la web www.boscat.cat per a la seva consulta per part de
tots els licitadors.
La informació addicional serà facilitada almenys 4 dies abans que finalitzi el termini fixat
per a la presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 7 dies abans del
transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Els aclariments seran públics i accessibles a través de la web www.boscat.cat. Aquests
aclariments tenen caràcter vinculant.
12. Forma de presentació de proposicions
12.1 Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions en un sol correu
electrònic.
12.2 En el cas de procediments de licitació dividits en lots, les empreses licitadores han de
presentar tants correus com a lots es presenti.
12.3 Tots els documents que es presentin han d’anar signats electrònicament.
13. Lloc i termini de presentació de proposicions
13.1 La documentació per prendre part en aquesta licitació es presentarà dins del termini de
10 dies hàbils posteriors a la publicació en el perfil del contractant (www.boscat.cat). Només
s’acceptarà la documentació enviada abans de les 24:00 hores del dia corresponent al correu
electrònic info@serraladalitoralcentral.cat
13.2 Les propostes presentades fora de termini no han de ser admeses sota cap concepte.

13.3 Els formats de documents admissibles són els que s’assenyalen en l’apartat T del quadre
de característiques.
14. Documentació a presentar
14.1 Documentació general
A) Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable, d’acord amb el model
que s’adjunta com Annex 1 d’aquest plec, signada electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En aquesta declaració responsable, les empreses licitadores s’han de pronunciar sobre els
aspectes següents:
a) Aptitud per contractar i representació
Les empreses licitadores han de declarar:
-

Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu objecte
social, es pot presentar a la licitació
Que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat
Que no està incursa en prohibició de contractar
Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant la declaració responsable.

A més, les empreses licitadores han d’indicar en la declaració responsable quina és la persona
o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació i han de declarar que
aquesta persona té la deguda representació en la societat per presentar la proposició i la
declaració.
b) Comunicacions electròniques
En la declaració s’ha d’incloure les adreces de correu electrònic de les persones autoritzades
on rebre les comunicacions.
c) Subcontractació
En cas que una empresa licitadora tingui intenció de subscriure subcontractes, aquesta no
podrà sobrepassar el 30% de la contractació, subjecte a l’acceptació de la direcció facultativa.
d) Unions temporals d’empreses
En cas que diverses empreses presentin oferta conjunta de licitació, cadascuna de les
empreses que la subscriguin han de presentar la declaració responsable, signada
electrònicament per la persona o persones que tenen la deguda representació de l’empresa
per presentar la proposició.
Així mateix, hauran de presentar declaració indicant el nom i les circumstàncies de les
empreses licitadores que la subscriguin, la participació de cada una d’elles i la persona o

entitat que durant la vigència del contracte exercirà la plena representació de totes davant
l’APF.
També cal que presentin el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, en cas
de resultar-ne empreses adjudicatàries. L’esmentat document ha d’estar signat pel
representant de cadascuna de les empreses que constitueixen la unió.
e) Grup empresarial
Declaració sobre el grup empresarial a què pertanyen les empreses, amb indicació de les
empreses que el componen i denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertànyer
a cap grup empresarial.
f) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de compromís d’adscripció de mitjans personals o materials a l’execució del
contracte, quan així es requereixi a l’apartat F del quadre de característiques, que tindrà la
condició d’obligació contractual essencial quan així es determini al mateix apartat F del quadre
de característiques.
g) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al ser fur propi.
B. DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
Declaració de confidencialitat, d’acord amb el model que s’adjunta com Annex 2 d’aquest
plec, en que s’indiqui quins documents i/o informacions presentats a la licitació tenen caràcter
confidencial. S’ha de presentar en relació amb tots aquells documents i/o informacions que
considerin oportú. Aquesta declaració en cap cas pot ser genèrica ni tampoc es pot declarar
que tots els documents tenen caràcter confidencial.
En cas que les empreses licitadores considerin que cap document i/o informació té el caràcter
de confidencial, han de marcar la casella corresponent de la declaració.
En cas de no complimentar aquesta declaració de confidencialitat, s’entén que l’empresa
licitadora no declara cap document com a confidencial.
C. DECLARACIÓ TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En cas que l’execució del contracte comporti el tractament de dades de caràcter personal, per
així constar a l’apartat R del quadre de característiques, l’empresa licitadora ha de presentar
les declaracions que consten en l’Annex 3 d’aquest plec, de compromís de signatura de l’acord
d’encàrrec de tractament i la declaració responsable conforme reuneix les garanties suficients
per aplicar les mesures de seguretat que correspongui.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest
plec, el compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar
l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
14.2 Documentació relativa als criteris d’adjudicació.
a) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme al model que s’adjunta com a
Annex 4 d’aquest plec, i les proposicions corresponents a altres criteris d’adjudicació, si
s’escau, als continguts assenyalats en les plantilles i annexos d’aquest plec.
b) No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que l’associació consideri fonamental per valorar les ofertes.
c) La discrepància entre l’import presentat en lletres i l’import presentat en xifres es resoldrà
donant validesa al primer.
d) La proposició econòmica no pot superar l’import expressat en l’apartat B.1 del quadre de
característiques del contracte.
e) Les empreses han de signar el document de les seves ofertes, amb signatura electrònica
basada en un certificat qualificat o reconegut.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants legals de totes les empreses que composen
la unió temporal d’empreses.
f) En el correu electrònic que es presenti s’ha d’incloure, juntament amb la documentació
general, la proposició econòmica i la proposta dels criteris objectius no econòmics.
15. Obertura i avaluació global de les ofertes
15.1 L’Associació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les
proposicions quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’erros en les ofertes
sempre que no comporti una modificació o concreció de la proposició, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant correu
electrònic.
Han de ser excloses, a més d’aquells supòsits previstos a l’apartat K del quadre de
característiques d’aquest PCA, les proposicions que no concorden amb la documentació
examinada i admesa, les que excedeixen del pressupost de licitació, les que modifiquen
substancialment el model de proposició establert en aquest plec, així com aquelles que
contenen un error manifest en relació amb l’import de la proposició. Igualment, han de ser
excloses aquelles proposicions en les quals l’empresa licitadora reconeix l’error o

inconsistència de la mateixa que la fan inviable i també les que incorren en el supòsit d’oferta
anormalment baixa o desproporcionada i que no queda justificada la seva viabilitat.
L’existència d’errors en les proposicions de les empreses licitadores implicarà l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat,
en els casos d’errors que impedeixin determinar amb caràcter cert quin és el preu realment
ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les proposicions.
15.2 El mètode per determinar l’oferta amb la millor relació qualitat-preu és la suma dels
diferents punts assignats als diferents criteris d’adjudicació que es detallen a l’apartat N del
quadre de característiques.
16. Criteris de desempat
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, el
desempat es resoldrà per sorteig.
17. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
17.1 La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats s’ha
de dur a terme en funció dels límits i paràmetres objectius establerts en l’apartat V del quadre
de característiques.
17.2 En el supòsit que alguna de les proposicions incorri en presumpció d’anormalitat,
l’Associació podrà sol·licitar a les empreses licitadores que els hagin presentat que justifiquin i
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus o dels costos o qualsevol altre
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’eventual anormalitat de la proposició. El
requeriment es farà per escrit, per tal que presentin les precisions que considerin oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora té un termini
màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació corresponent, per
presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir a:
- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de què
disposa l’empresa licitadora per executar les obres.
- La innovació en la forma d’execució proposades per l’empresa licitadora.
- La possible obtenció d’una ajuda estatal per part de l’empresa licitadora.
17.3 Les sol·licituds de justificació es trametran a l’empresa mitjançant correu electrònic.
17.4 Transcorregut aquest termini, si l’Associació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada es considerarà que la proposició no pot ser complerta i, per tant,
l’empresa licitadora quedarà exclosa del procediment de selecció.
Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, l’Associació ha de sotmetre
la documentació corresponent per tal de decidir, o bé la seva acceptació i es pugui tenir en
compte a tots els efectes per resoldre l’adjudicació del contracte, o bé el seu rebuig.

17.5 L’Associació rebutjarà les proposicions incurses en presumpció d’anormalitat si es basen
en hipòtesis o pràctiques inadequades, des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorial vigents.
17.6 Admeses les justificacions per l’òrgan de contractació s’han d’avaluar totes les ofertes de
totes les empreses licitadores admeses d’acord amb els criteris inicials establerts per
determinar l’oferta amb millor relació qualitat-preu.
18. Decisió de no adjudicar o celebrar el contracte i desistiment
18.1 L’òrgan de contractació pot, per raons degudament justificades, i amb la corresponent
notificació a les empreses licitadores, prendre la decisió de no adjudicar o no celebrar el
contracte.
18.2 La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicació es publicarà a la web www.boscat.cat, sense perjudici de la resta de
comunicacions que resultin legalment exigibles.
19. Adjudicació i requeriment de documentació
19.1 L’Associació ha d’acordar dins del termini de 5 dies hàbils, a comptar des de l’obertura de
les proposicions, l’adjudicació a l’empresa licitadora que hagi obtingut la major puntuació
d’acord amb allò previst a la clàusula 15.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com
adjudicatària, ja que l’Associació pot apartar-sen sempre que motivi la seva decisió.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà a la web www.boscat.cat.
19.2 L’adjudicació del contracte ha de ser motivada i s’ha de notificar a les empreses
licitadores per correu electrònic, així com també s’ha de publicar a la web www.boscat.cat.
En cas que en l’apartat O del quadre de característiques s’hagi previst la limitació de
l’adjudicació a un nombre determinat de lots, una empresa no pot ser adjudicatària de més
lots que els determinats. En el supòsit que una empresa presenti la millor oferta en més lots
que els determinats, el criteri de prelació en l’adjudicació que se li ha d’aplicar, en cas de no
haver mostrat el seu ordre de preferència, és de major a menor import de pressupost base de
licitació dels lots afectats.
D’acord amb l’article 150.2 de la LCSP, s’ha de requerir a l’empresa licitadora que ha presentat
la millor oferta perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent dia en que ha

rebut el requeriment – el qual s’efectuarà mitjançant correu electrònic – presenti la
documentació necessària per poder adjudicar el contracte:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb la clàusula 10 d’aquest plec.
- Documentació acreditativa de la representació i la personalitat jurídica de les persones
conforme puguin comparèixer i signar proposicions en nom d’un altre i fotocòpia del DNI o del
passaport legitimat notarialment o compulsat per l’òrgan administratiu corresponent. En cas
de tractar-se d’un poder, aquest ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial
corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptura d’apoderament.
- Documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social, així com el document d’alta en l’Impost d’Activitat Econòmiques.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, cal que aporti la documentació següent en aquells casos en què no
hagi estat possible la seva obtenció per part de l’Administració:
1. En relació amb l’impost sobre activitats econòmiques:
- Si l’empresa proposada com a empresa adjudicatària és subjecte passiu de l’impost sobre
activitats econòmiques i està obligada a pagar-lo ha de presentar el document d’alta a
l’exercici corrent o el darrer rebut de l’impost, acompanyat d’una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’article 82.1 del text
refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
4 de març, ha d’aportar una declaració responsable en què ha d’especificar el supòsit legal
d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
2. En relació amb la resta d’obligacions tributàries i les obligacions amb la seguretat social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària acreditant que l’empresa es troba al corrent
d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb lEstat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
- Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
No obstant, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant una
declaració responsable.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:

- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
- En cas de recórrer a la capacitat d’altres entitats, el compromís de disposar dels mitjans
necessaris.
Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini a l’apartat M del quadre de característiques.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
20. Document de formalització i publicació al perfil del contractant
20.1 La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura electrònica de
l’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació.
20.2 En cas que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa, s’adjudicarà a l’empresa
licitadora següent, per ordre en què hagin quedat classificades, sempre que sigui possible i la
nova empresa adjudicatària presti la seva conformitat. En aquest cas, té un termini de 7 dies
hàbils per presentar la documentació.
La formalització del contracte s’ha de publicar a la web www.boscat.cat.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
21. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
o les empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són
les que s’estableixen a l’apartat S del quadre de característiques.
22. Execució i supervisió de les obres
Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el PCA, el
PCT i al projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que en
interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa contractista la persona directora
facultativa de les obres.
23. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentat, en el termini de 21 dies naturals
des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista ha de presentar a l’Associació el Pla
de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic
de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel
qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La
persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut ha d’informar

en el termini de 7 dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, he
d’indicar els punts que han de corregir-se, per la qual cosa ha d’assignar un termini d’acord
amb la importància de les correccions, que no pot ser, en cap cas, superior a 7 dies naturals.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball és de
mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir l’empresa
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres en
rebre l’autorització per al seu inici, no pot reclamar cap ampliació del termini per aquest
motiu.
24. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa contractista resta obligada al compliment del termini total d’execució del
contracte, com també, si s’escau, als terminis parcials. Aquest termini total i els terminis
parcials, estaran fixats en el programa de treball que ha d’aprovar l’associació.
24.2 En cas de demora, l’associació pot optar per la resolució del contracte o per la imposició
de penalitats diàries de 3 € per cada 1000 € del preu del contracte.
24.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o pel supòsit
d’incompliment dels compromisos o condicions a les quals l‘empresa es compromet a dedicar
o adscriure determinats mitjans personals o materials, o bé quan s’estableixin condicions de
tipus mediambiental, social o ètic, es pot acordar la imposició de les corresponents penalitats
segons els termes i condicions establerts en l’article 192 de la LCSP.
24.4 Si l’associació opta per la imposició de penalitats, els imports seran deduïts de les
quantitats que s’han d’abonar a l’empresa contractista en concepte de pagament parcial o
total.
24.5 L’import de la penalitat no exclou de la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’associació per l’incompliment parcial o defectuós o la demora en l’execució del
contracte.
25. Control en l’execució del contracte
25.1 L’associació, per mitjà de la direcció de l’obra, ha d’efectuar la inspecció, comprovació i
vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i pot dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.
25.2 Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
26. Resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius

En tot allò no previst en aquest contracte serà d’aplicació la Normativa Civil, Mercantil i
Administrativa corresponent. Per la resolució de qualsevol controvèrsia que es derivi de la
interpretació, execució o aplicació del present contracte, les parts se sotmeten expressament a
la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals competents en el lloc de signatura del
present contracte, amb renúncia expressa a qualsevol altra que els hi pogués correspondre.
V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
27. Abonaments a l’empresa contractista
27.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes
certificacions s’han d’expedir durant els primers 10 dies següents al mes que corresponguin.
27.2 El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar en els terminis i condicions
establerts en el PPT.
27.3 L’empresa contractista pot realitzar els treballs amb major celeritat de la fixada pel
termini contractual. Tanmateix, no té dret a percebre major quantitat de la consignada.
28. Responsabilitat de l’empresa contractista
28.1 L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.
28.2 L’empresa contractista ha d’executar el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència
de les operacions que requereixi l’execució de contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’associació.
29. Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixin el dret de la
Unió Europea, el dret nacional i els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat i, en particular, les establertes a l’annex V
de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar, en executar les obres, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretació
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.
e) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
f) L’empresa ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a l’Administració, ,
l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol
moment durant l’execució de les obres.
g) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a
indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de l’obra, tant en l’esmentada zona com en els límits i rodalies.
A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i
senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin
aniran al seu càrrec.
h) L’empresa adjudicatària ha de complir les condicions especials d’execució que s’estableixin a
l’apartat S del quadre de característiques d’aquest PCA i, si s’escau, les altres obligacions
contractuals que s’estableixin a l’Annex 5.
i) Les empreses licitadores i les empreses contractistes han d’adoptar una conducta èticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica
corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació
contractual.
j) L’empresa adjudicatària ha de constituir l’assegurança corresponent en els termes i
condicions que s’estableixin en el seu cas a l’annex 5 d’aquest plec.
30. Modificació del contracte
Les modificacions que es puguin donar no poden suposar l’establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte. En cap cas la modificació pot superar el 20% del preu inicial del
contracte i tampoc pot alterar la naturalesa global del contracte. Es considera que no s’altera
la naturalesa global en cas que se substitueixin alguna unitat d’obra de forma puntual.
31. Suspensió del contracte

El contracte es pot suspendre per acord de l’Associació o perquè l’empresa contractista opti
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4
mesos, comunicant-ho a l’Associació amb un mes d’antelació.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS
32. Successió en la persona de l’empresa contractista
32.1 En el supòsit d’escissió o transmissió d’empreses el contracte continuarà amb l’entitat a la
qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que en
dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i solvència exigida.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’associació la circumstància que s’hagi produït.
32.2 Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
32.3 En cas que l’empresa contractista sigui una unió temporal d’empreses, quan tinguin lloc
respecte d’alguna o algunes de les empreses integrants de la unió temporal operacions de
fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la
unió temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de
la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la capacitat exigida.
33. Cessió dels contractes
L’empresa contractista només pot cedir a una tercera persona els drets i les obligacions
relatius a aquest contracte sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin
estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien
a l’empresa que cedeix el contracte.
34. Subcontractació
34.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte del contracte, d’acord amb el que es preveu a l’apartat G del quadre de
característiques i pel percentatge que expressament es determini en aquest mateix apartat.

34.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar.
34.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’associació després de l’adjudicació
del contracte indicant la intenció de subscriure subcontractes i la identitat de l’empresa o
empreses subcontractistes.
34.4 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant de l’empresa contractista
principal, qui assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte front l’associació, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
34.5 És una obligació de l’empresa contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social de les
persones treballadores de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el
compliment d’aquesta obligació a la part contractant.
35. Revisió de preus
35.1 La procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a l’apartat H
del quadre de característiques.
VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
36. Recepció i compliment del contracte
L’associació ha de determinar si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, ha de requerir la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la
seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de
defectes imputables a l’empresa contractista, pot rebutjar-la de manera que ha de quedar
exempta de l’obligació de pagament.
37. Termini de garantia
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat U del quadre de característiques i ha de
començar a computar-se a partir de la recepció de les obres.
38. Resolució dels contractes: causes i efectes

Es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu incompliment és causa de
resolució del contracte les especificades amb aquest caràcter a l’annex 5 del quadre de
característiques.

VIII. RÈGIM JURÍDIC I RÈGIM D’IMPUGNACIÓ D’ACTES
39. Règim jurídic del contracte
39.1 Aquest contracte es regeix per aquest PCA i pel PPT que s’adjunta, les clàusules dels quals
es consideren parts integrants del contracte.
39.2 El desconeixement de les obligacions contractuals no eximeix l’empresa adjudicatària de
l’obligació de complir-les.
40. Jurisdicció competent
Per la resolució de qualsevol controvèrsia que es derivi de la interpretació, execució o aplicació
del present plec, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i
tribunals de la ciutat de Mataró, amb renúncia expressa a qualsevol altra que els hi pogués
correspondre.

ANNEX 1
El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com
a.................... (càrrec) de l’empresa ................(nom), en nom i representació d’aquesta
empresa, amb domicili ......................................................................(adreça complerta ) i amb
NIF................., que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder
ser empresa adjudicatària del contracte de TREBALLS DE MILLORA DE MASSES DE PI PINYONER
CORRESPONENTS A LES FINQUES CAN BOQUET, LES GINESTERES, CASA ALTA, CAN VINYAMATA
I CAN SALVI, amb expedient número 05/2020 SLC
DECLARA:
a) Que la persona que representarà a l’empresa és el/la sr./sra.............. (NOM), com a
.............(CARREC), qui té capacitat suficient per representar-la.
b) Que l’empresa està vàlidament constituïda i que, de conformitat amb el seu objecte social,
es pot presentar a la licitació
c) Que l’empresa no està incursa en cap prohibició de contractar
d) Que compta amb les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.
e) Que la persona autoritzada per accedir a les notificacions electròniques és el/la sr./sra..........
(nom), amb DNI núm.............. (Número)
f) Que les adreces de correu electrònic on rebre les notificacions electròniques són..................
(adreça electrònica) i els números de telèfon mòbil són................ (números).
g) Que l’empresa forma part del grup empresarial (nom) integrat per les empreses següents:
Que l’empresa no forma part de cap grup empresarial.
A més, si escau,
En cas que en l’apartat F del quadre de característiques s’exigeixi l’adscripció de mitjans
materials i/o personals



El nombre d’efectius relacionats directament a l’obra és de .............(NOMBRE)
El nombre de maquinaria pesada relacionada directament a l’obra és de
.........(NOMBRE DESGLOSSAT PER TIPUS DE MAQUINARIA)

Que l’empresa es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans que es
requereixin en l’apartat F del quadre de característiques.
En cas d’empreses estrangeres
Que l’empresa es sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre
per a totes les incidències que puguin sorgir, amb renúncia al seu propi fur.

En cas d’empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea
Que l’empresa té oberta una sucursal a Espanya i que ha designat persones apoderades o
representants per a les seves operacions i consten inscrites al Registre Mercantil
En cas que en l’apartat E.2 del quadre de característiques es reservi la participació en aquesta
licitació a centres especials d’ocupació d’iniciativa social i a empreses d’inserció o d’altres
Que l’empresa licitadora es troba degudament inscrita en el Registre corresponent.
La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol de les dades i manifestacions que
s’incorporin en aquesta declaració determinarà l’exclusió de l’empresa licitadora des del
moment en què es tinguin constància d’aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats
penals, civils o administratives que poguessin correspondre, així com les prohibicions per
contractar amb el sector públic

ANNEX 2
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT
El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com
a.................... (càrrec) de l’empresa ................(nom), en nom i representació d’aquesta
empresa, amb domicili ......................................................................(adreça complerta ) i amb
NIF................., declara sota la seva responsabilitat que:
Els documents i/o la informació que es detalla seguidament tenen caràcter confidencial:
Les circumstàncies o els motius en què es fonamenta aquesta declaració per a cada un dels
documents i/o informacions detallats són les/els següents:
............................................................................................................................................
Cap document i/o informació té el caràcter de confidencial
I perquè consti, signo aquesta declaració.
(lloc i data )
Signatura
En cas de no marcar cap de les dues caselles, s’entendrà que l’empresa licitadora no declara
cap document com a confidencial. No obstant això, correspondrà a l’òrgan de contractació,
tenint en compte aquesta circumstància, valorar i declarar en el seu cas si algun o alguns dels
documents que integren l’oferta ha de tenir la consideració de confidencial.
Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Associació de propietaris forestals Serralada Litoral Central.
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Associació de propietaris forestals Serralada
Litoral Central i fer-ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran a l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral
Central i es poden publicar a la web www.boscat.cat. Igualment, també hi tindrà accés el
personal competent de la Diputació de Barcelona, encarregat de la certificació de la subvenció
atorgada a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central. Les dades no es
comunicaran a altres categories de destinataris, excepte quan ho hagueu consentit
expressament de manera prèvia.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la
imitació o l’oposició al tractament. info@serraladalitoralcentral.cat

ANNEX 3
TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com
a.................... (càrrec) de l’empresa ................(nom), en nom i representació d’aquesta
empresa, amb domicili ......................................................................(adreça complerta ) i amb
NIF................., declara que està assabentat/ada que tindrà la condició d’encarregat del
tractament en cas de resultar-ne adjudicatària del contracte i es compromet a signar, en nom
propi o en nom i representació de l’empresa (nom), l’acord d’encàrrec de tractament de dades
personal corresponent.
Així mateix, declara que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar les mesures
tècniques i organitzatives apropiades, per tal que el tractament de dades s’efectuï de
conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
I, perquè consti, signo aquest document

(signatura empresa)

Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Serveis.
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Associació de propietaris forestals Serralada
Litoral Central fer- ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran a l’Associació de propietaris Serralada Litoral Central i
es poden publicar a la web www.boscat.cat. Igualment, també hi tindrà accés el personal
competent de la Diputació de Barcelona, encarregat de la certificació de la subvenció atorgada
a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central. Les dades no es comunicaran a
altres categories de destinataris, excepte quan ho hagueu consentit expressament de manera
prèvia.
Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés, rectificació o supressió de les dades, i la
imitació o l’oposició al tractament. info@serraladalitoralcentral.cat

ANNEX 4 (es presentarà un per cada lot)
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA (80 punts)
El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com
a.................... (càrrec) de l’empresa ................(nom), en nom i representació d’aquesta
empresa, amb domicili ......................................................................(adreça complerta ) i amb
NIF................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser empresa adjudicatària del contracte de TREBALLS DE MILLORA DE MASSES DE PI
PINYONER CORRESPONENTS A LES FINQUES CAN BOQUET, LES GINESTERES, CASA ALTA, CAN
VINYAMATA I CAN SALVI, amb expedient número 05/2020 SLC es compromet en nom propi /
en nom i representació de l’empresa .............................(nom empresa) a executar-lo amb
estricte subjecció als requisits i condicions estipulats, per la quantitat total de:
......................................€ (xifra en lletres i en números), de les quals .......................€, (xifra en
lletres i en números), es corresponen al preu del contracte i ....................€ (xifra en lletres i en
números), es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).
DESGLOSSAMENT DE L’OFERTA ECONÒMICA:
Aquesta oferta es desglossa en els preus unitaris indicats a continuació:

Components de la prestació

Superfície
(ha) Pes (t)

Import
preu
unitari
sense
IVA (€)

TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ SENSE IVA
21% IVA
TOTAL IMPORT DE LA LICITACIÓ IVA INCLÒS

I perquè consti, signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data )
Signatura de l’apoderat

Import cost total €)

CRITERIS OBJECTIUS NO ECONÒMICS (20punts)
El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com
a.................... (càrrec) de l’empresa ................(nom), en nom i representació d’aquesta
empresa, amb domicili ......................................................................(adreça complerta ) i amb
NIF................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser empresa adjudicatària del contracte de TREBALLS DE MILLORA DE MASSES DE PI
PINYONER CORRESPONENTS A LES FINQUES CAN BOQUET, LES GINESTERES, CASA ALTA, CAN
VINYAMATA I CAN SALVI, amb expedient número 05/2020 SLC es compromet en nom propi /
en nom i representació de l’empresa ............................. a executar-lo amb estricte subjecció als
requisits i condicions estipulats aportant els següents recursos :
FORMACIÓ FORESTAL DELS TREBALLADORS (Màx 5 punts)
.......... treballador vinculat directament a
l’obra amb formació grau mig o superior
.......... treballador vinculat directament a
l’obra amb certificat de professionalitat
Certificats de motosserrista europeu (ECC)

........ treballador vinculat a l’obra amb ECC2 o
superior
.......... treballador vinculat a l’obra amb ECC1

La no inclusió d’informació en aquest criteri comptabilitzarà en 0 punts
MEDIAMBIENTALS (Màxim 5 punts)
Desplaçaments de personal i maquinària (seu La seu de l'empresa es troba dins l'àmbit de
de l'empresa)
l'APF SLC: ......................................... (indicar
municipi)
La seu de l'empresa es troba en altres
municipis del Maresme o Vallès Oriental no
inclosos dins l'àmbit de l'APF SLC o a les
comarques colindants de l'APF (La Selva,
Osona, Moianès, Vallès Occidental i
Barcelonès)...............................................
(indicar municipi)
la seu de l'empresa es troba a la resta de
comarques: .................................... (indicar

municipi)
La no inclusió d’informació en aquest criteri comptabilitzarà en 0 punts

EXPERIÈNCIA AMB TREBALLS FORESTALS (10 punts)
Experiència en treballs forestals

S'han realitzat treballs forestals amb les
següents
APF
................................................................
.(indicar quines), amb resultat satisfactori
s'han realitzat treballs forestals en altres llocs
amb
resultat
satisfactori....................................... (indicar
quins)

La no inclusió d’informació en aquest criteri comptabilitzarà en 0 punts
I perquè consti, signo aquesta la informació de criteris objectius no econòmics,.
(lloc i data )
Signatura de l’apoderat

Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Serveis.
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Litoral Central fer- ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran a l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral
Central i es poden publicar a la web www.boscat.cat. Igualment, també hi tindrà accés el
personal competent de la Diputació de Barcelona, encarregat de la certificació de la subvenció
atorgada a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central. Les dades no es
comunicaran a altres categories de destinataris, excepte quan ho hagueu consentit
expressament de manera prèvia. Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés,
rectificació o supressió de les dades, i la
imitació o l’oposició al tractament.
info@serraladalitoralcentral.cat
excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera
prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la
provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

ANNEX 5
HABILITACIÓ PROFESSIONAL
Respecte a la solvència tècnica acredita un total de 50ha executades en els últims 5 anys en
obres d’aclarida de millora, tallada sanitària i/o selecció de tanys. Les obres que acrediten
aquesta solvència són:
Objecte

Import

Localització

Superfície

Dates

Destinatari
públic/privat

Les acreditacions s’hauran d’adjunta en aquest annex
I perquè consti, signo aquesta la informació de criteris objectius no econòmics,.
(lloc i data )

Signatura de l’apoderat

Informació sobre protecció de dades
Identificació del tractament: Contractes.
Responsable del tractament: Direcció de Serveis.
Finalitat: Gestionar els contractes subscrits per l’Associació de Propietaris Forestals Serralada
Litoral Central fer- ne el seguiment.
Legitimació: Missió realitzada en interès públic i obligació legal aplicable al responsable.
Destinataris: Les dades es comunicaran a l’Associació de propietaris forestals Serralada Litoral
Central i es poden publicar a la web www.boscat.cat. Igualment, també hi tindrà accés el
personal competent de la Diputació de Barcelona, encarregat de la certificació de la subvenció
atorgada a l’Associació de Propietaris Forestals Serralada Litoral Central. Les dades no es
comunicaran a altres categories de destinataris, excepte quan ho hagueu consentit
expressament de manera prèvia. Drets de les persones interessades: Sol·licitar l’accés,
rectificació o supressió de les dades, i la
imitació o l’oposició al tractament.
info@serraladalitoralcentral.cat

excepte en els casos previstos per la llei o quan ho hagueu consentit expressament de manera
prèvia. Per a aquest tractament existeixen encarregats de tractament, en concret per a la
provisió dels serveis TIC per compte del responsable.

ANNEX 6
ASSEGURANCES
El contractista disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per l’import mínim
establert per la legislació vigent. Que entregarà en el moment de formalització del contracteI perquè consti, signo aquesta la informació de criteris objectius no econòmics,.
(lloc i data )
Signatura de l’apoderat

