Ajuntament d'Alfarràs

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ
D’OBRES QUE COMPREN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA
REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA I
L’EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT
HIDRÀULIC DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Procediment obert i urgent
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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
CONTRACTE: Contracte administratiu de concessió d’obres
PROCEDIMENT: Obert
TRAMITACIÓ: Urgent.
ORGAN DE CONTRACTACIÓ: Ajuntament d’Alfarràs
OBJECTE DE CONTRACTACIÓ: Serveis d’Enginyeria, Execució de l’obra i explotació
de l’aprofitament hidroelèctric de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs - Canal de
Pinyana, corresponent al domini públic hidràulic.
INCLOU 3 PRESTACIONS:
1) Serveis d’enginyeria
2) Execució de les obres
3) Explotació de les obres
PREU:
1) Serveis d’enginyeria: 158.667,85 € + IVA
2) Execució obres: 1.416.525,84 € + IVA
3) Explotació: Amortització obres d’execució P1 + P2 + cànon anual, segons estudi
de viabilitat i clàusula 20 del present Plec
NO DIVISIÓ PER LOTS
NO REVISIÓ DE PREUS.
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL 1.575.193,69 € + IVA = 1.905.984,37 €
TERMINI EXECUCIÓ
1) Serveis d’enginyeria: 1 mes
2) Execució obres: abans 1/12/2019
3) Explotació 40 anys a partir posada en marxa.
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ADMISSIÓ PRORROGA DEL CONTRACTE:
No s’admet prorroga del contracte per la Prestació 1 i 2
Per la prestació 3) 5 anys + 5 anys màxim 10 anys total (clàusula 4.c i 62), amb els límits
establerts de la concessió d’aigües.
GARANTIA PROVISIONAL: No hi ha
GARANTIA DEFINITIVA; 5%
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: Sobre digital.
SUBCONTRACTACIÓ: Sí
PAGAMENT CÀNON: Fix + variable 1 TRIMESTRE ANY VENÇUT.
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PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESIÓ
D’OBRES QUE COMPRÈN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA
REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA I
L’EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT
HIDRÀULIC DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA D’ALFARRÀS - CANAL
DE PINYANA.
TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Antecedents
Actualment l’Ajuntament d’Alfarràs és el titular de l’aprofitament de la concessió
d’explotació hidroelèctrica ubicada al terme d’Alfarràs, d’un salt d’aigua del Canal de
Pinyana pel valor d’una potència de 472 KW. La font d’energia de la central prové del
cabal d’aigua d’una derivació de la sèquia major o Canal de Lleida a Pinyana a la zona més
alta dels recs d’aquest canal; concretament a cinc quilòmetres de la resclosa de
l’embassament del pantà de Santa Anna.
L’objecte de la present licitació segons de l’Avantprojecte compren la rehabilitació la
Central Hidroelèctrica d’Alfarràs situada en el nucli urbà d’Andaní, parcel·la 5, polígon
83480, entre els PKS 4+880 y 5+150 del canal principal pel seu marge dret.
•
•
•

La Central es troba ubicada a l’interior d’una nau que antigament formava part del
complex tèxtil de Filatures Casals, S.A. La fàbrica com a tal va deixar de funcionar
l’any 2005.
La concessió d’aigua fou atorgada per la Junta de Sequiatge de Lleida, en sessió de
27 de juny de 1896, per utilitzar-la com a força motriu de la fàbrica
Segons consultes realitzades a les següents institucions: Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Energia,
Confederació Hidrogràfica del Ebro, i Comunitat General de Regants del Canal de
Pinyana, la concessió d’aigua per a ús industrial, aprofitament hidroelèctric, està
vigent fins a l’any 2061.

La finca registral sobre la que s’ubica l’antiga Central Hidroelèctrica, es troba inscrita en el
Registre de Propietat de Balaguer, a nom de l’Ajuntament d’Alfarràs amb número de finca
registral 1235, Volum 2676, Llibre 52, Foli 99, segons consta en la nota del registre és part
integrat de la finca, els canal d’entrada i sortida de les aigües que, procedents de
“l’Acequia Major o canal de Lérida a Piñana”, van ser concedides per la Junta de
Cequiaje de Lleida, en sessió de vint-i-set de juny de mil vuit-cents noranta-sis, per
utilitzar-les com a força matriu en les citades fàbriques.
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És annexe a la finca el següent aprofitament d’aigües: “La concesión de un
aprovechamiento de aguas públicas que discurren por el llamado Canal de Piñana, en el
tramo comprendido des de el punto conocido por compuertas de Andaní termino municipal
de Alfarràs, hasta el Puente de la carretera de Balaguer en el termino municipal mismo en
una longitud total de canal, cajeros y márgener, de tres mil trescientos cicnuenta y tres
metros diez centímetres, consistente en aguas derivades del río Noguera Ribagorzana, por
la llamada Presa de Castillonroy, cuyo aprovechamiento se destina a fuerza motriz de la
fàbrica de Hilados precedentemente descrita, de un potencial de unos 700 H.P
hidráulicos.
EN CUANTO AL APROVECHAMIENTO DE AGUAS únicamente figura inscrito con la
descripción registral que figura en la anotación letra A, al folio 113 del tomo 1.578; cuya
descripción es del tenor literal siguiente. “SALTO DE AGUA derivado de la acequia
mayor de Lérida o de Piñana, de caudal seis mil setecientos cincuenta y seis litros por
segundo, salto cinco metros cuarenta y seis centímetres, ccaballos trescientos sesenta i
ocho y ochenta y siete céntimos que sirve para el funcionamiento de la finca descrita en la
inscripción primera precedente”.
Segons informe de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana Sindicat de
Regs, la Comunitat General disposa el Canal principal d’una servitud d’aqüeducte per al
pas d’aigua i de l’annex servitud de pas de 4,00 m d’amplada, comptats des de la vora
exterior del cabal i per ambdós marges, per al seu exclusiu servei, segons disposen les
Ordenances.
La Comunitat General segons indica es titular de la concessió administrativa d’aigua de
11,70 m3/seg del riu Noguera Ribagorçana, del que 0,30 m3/seg es destinen a abastaments
i 11,40 m3/seg per al reg i per la producció d’energia en els salts de les diferents sèquies,
essent el cabal circulant per cabal el necessari en cada moment per cobrir les necessitats
dels cultius i abastaments, essent variable al llarg de l’any, arribant a ser cabal zero en
alguns períodes.
L’Ajuntament d’Alfarràs com a partícip d’aquesta Comunitat titular d’aprofitament
hidroelèctric té dret a l’explotació per la producció d’energia elèctrica dels cabals que en
cada moment circulin pel canal de Pinyana amb destí als regs, que constitueixen
l’aprofitament preferent i al que es troben supeditats, així com al règim de des
embassament del pantà de Santa Ana, durant el termini de duració de la concessió
d’aquesta Comunitat sempre que s’acompleixin les seves obligacions com a partícips de la
mateixa.
En cada cas, el cabal màxim que podrà aprofitar el respectiu aprofitament hidroelèctric serà
el màxim autoritzat per calcular la potència instal·lada.
L’Ajuntament d’Alfarràs com a titular de l’aprofitament de concessió d’explotació de la
Central Hidroelèctrica d’Andaní, antiga Central Hidroelèctrica Casals, és posseïdor de
l’atorgament del Règim Retributiu Específic de producció amb energies Renovables.
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Aquest fet es degut a que l’Ajuntament d’Alfarràs va participar en la subhasta per
l’assignació del Règim Retributiu Específic a l’emparament del Reial Decret-Llei 9/2013,
de 12 de juliol, pel que s’adopten mesures urgents per tal de garantir l’estabilitat financera
del sistema elèctric; de la Llei 24/2013 de 26 de Desembre, del Sector Elèctric; del Reial
Decret 413/2014 de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus; i del disposat en el Reial
Decret 359/2017 de 31 de març convocat en l’Ordre ETU/315/2017 de 6 d’abril,
aconseguint una reserva de potencia de 472 kW amb codi d’instal·lació tipus ITR-0105 i
codi identificació PER-000004-2017, tal i com s’explicita en la Resolució de 19 de maig
de 2017 de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es resolt el
procediment d’assignació al Règim Retributiu Específic.
Actualment l’Ajuntament d’Alfarràs ja ha formalitzat tota la documentació necessària de la
CH al procés PRESES, obtenint el règim de preassignació en el RRE, tal i com es publica
en la Resolució d’1 d’agost de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines,
per la que s’inscriuen en el Registre de Règim Retributiu Específic en estat de preasignació
les sol·licituds adjudicatàries de la subhasta per l’assignació del Règim Retributiu
Específic, convocada a l’emparament del disposat en el Reial Decret 359/2017 de 31 de
març i en l’Ordre ETU/315/2017 de 6 d’abril.
Les conseqüències derivades d’aquesta preassignació queden explicades i justificades en
l’Informe Estudi de viabilitat Econòmica concessió municipal Central Hidroelèctrica
Andaní. Tant l’anterior, com els altres documents en els quals els diferents organismes
afectats s’han pronunciat, es troben recollits en la documentació preparatòria del contracte,
formant part integrant, d’aquest plec, i en conseqüència per al compliment dels mateixos
per part de l’adjudicatari.

Clàusula 1.- Naturalesa jurídica
1.1.- D’acord amb l’article 14 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector
Públic, aquest contracte és un contracte de concessió d’obres, ja que s’engloben les
següents actuacions:
Servei D’enginyeria per l’execució i posterior explotació de les obres de la Central
Hidroelèctrica Alfarràs amb la redacció del Projecte Bàsic i Executiu d`Obres i posterior
direcció d’obres, projecte llicència ambiental, topografia, control de qualitat, seguretat i
salut i altres serveis d’enginyeria.
Execució d’obra de construcció de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs.
Explotació de l’aprofitament de domini públic de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs.
Per tant seran aplicables directament les regles previstes per al contracte administratiu de
concessió d’obres amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
clàusules tècniques particulars, i en allò que no estigui regulat, per les normes de la Llei de
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Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017 de 9 de novembre) (LCSP); la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014; La Llei 32/2006
de 18 d’octubre reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; El Reial
Decret 1109/2007 de 24 d’agost, de desenvolupament de la Llei 32/2006 de 18 d’octubre,
reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció; per la Llei 7/1985,
reguladora de les bases de règim local (LRBRL); pel Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya (LMRLC) aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
Reial Decret del Ministeri de la Presidència núm. 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció, per
les Ordenances municipals i totes altres disposicions legals que siguin aplicables.
Supletòriament, aquest plec es regeix per la legislació contractual de l’Estat i, si s’escau,
per les altres normes de dret administratiu, si de cas hi manquen les normes del dret privat.
1.2.- Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic ( en endavant LCSP)
estan acreditats a l’expedient.
1.3.- La present licitació es regirà també en atenció a l’ús privatiu del domini públic
hidràulic al Text refós de la Llei d’aigües, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2001 de 20
de juliol, el Reial Decret 849/1986 d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini
públic Hidràulic (en particular pels articles 133 i següents), la normativa general
contemplada en la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú, les
estipulacions contingudes en el present plec, i la legislació de contractes del Sector Públic i
tota la legislació sectorial aplicable a l’activitat que es tracta l’explotació.
Clàusula 2.- Procediment i forma d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma URGENT, no està subjecta a regulació
harmonitzada, es durà a terme mitjançant Procediment obert i adjudicació amb més d’un
criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen els articles 119 i concordants de la
LCSP.
La licitació s’anunciarà en el perfil del contractant i els Plecs de Clàusules Administratives
Particulars i de Prescripcions Tècniques Particulars d’aquesta contractació es podran
aconseguir a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alfarràs:
https://seuelectronica.alfarras.cat on es determina el perfil del contractant, dins el període
de presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica.

Clàusula 3.- Objecte
Constitueix l’objecte contractual, els serveis d’enginyeria consistent en redacció de
projecte bàsic i executiu de les obres, direcció d’obres, projecte de llicència ambiental,
topografia, control de qualitat, seguretat i salut, i aquells necessaris per la legalització de
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les obres, execució de les obres i explotació de l’aprofitament hidroelèctric de la Central
d’Alfarràs, i aquelles recollides a l’Avantprojecte, i que siguin necessàries per la
formalització tècnica de la Central.
L’objecte del contracte no s’ha dividit en lots en atenció a l’exposat en l’article 99.3.2ª de
la LCSP, en relació als articles 13 i 14 del text legal, i a més a amés, tenint en compte la
motivació que s’expressa en l’expedient de contractació i que consisteix en que la
realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució del contracte des del punt tècnic, així com el risc per una
correcta execució del contracte atès la naturalesa de l’objecte del mateix, per implicar la
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions en un temps determinat i que
es podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
Prestació 1 .- SERVEI D’ENGINYERIA PER L’EXECUCIÓ I POSTERIOR
EXPLOTACIÓ DE LES OBRES DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA ALFARRÀS
AMB LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D`OBRES I POSTERIOR
DIRECCIÓ D’OBRES, PROJECTE LLICÈNCIA AMBIENTAL, TOPOGRAFIA,
CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT I ALTRES SERVEIS
ENGINYERIA. Aquesta prestació inclou segons l’establert a l’Avantprojecte; la redacció
i serveis d’enginyeria corresponents al Projecte bàsic i executiu d’obres per la construcció,
i arquitectura, rehabilitació edifici històric, projecte d’obra civil, direcció d’obres, projecte
de llicència ambiental i tràmits, topografia, control de qualitat, seguretat i salut, i tot
aquells necessari, a més de projecte per actuacions al canal, projecte industrial, llicència
ambiental i instal·lacions electròniques i mecàniques, i aquelles necessàries.
El projecte objecte del present encàrrec serà signat pel tècnic redactor i/o redactors, en la
seva qualitat d’autor. En qualsevol cas haurà de signar, la memòria, el pressupost, plànols,
estudi de seguretat i salut. En cas que alguna part del treball requereixi un altre tècnic
especialitzat, anirà signada per ambdós tècnics. El projecte inclourà tots els aspecte
necessaris per la construcció de la Central Hidroelèctrica, en base a l’Avantprojecte de la
Central Hidroelèctrica d’Alfarràs – Canal de Pinyana, redactat pel senyor Santi Cornet,
Enginyer Elèctric Gestor de Mercats energètics i aprovat inicialment pel Ple municipal de
l’Ajuntament d’Alfarràs de data 18 de maig de 2018, així com les instal·lacions,
electricitat, aigua, sanejament, ventilació, protecció contra incendis, i control d’accessos, i
legalització elèctrica si s’escau, tot en aplicació d’allò establer en l’article 121.2 LCSP, i de
conformitat amb la legislació sectorial, per a la posterior aprovació simultània del projecte
d’obres i activitat.
S’inclourà la direcció d’obres de construcció de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs i la
coordinació de seguretat i salut de les obres, i projecte per autorització de llicència
ambiental. A més també inclourà tots aquells documents i tràmits que siguin necessaris per
la legalització i posada en marxa de la Central que en tots cas aniran a càrrec de
l’adjudicatari.
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Prestació 2 .- EXECUCIÓ D’OBRA DE CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL
HIDROELÈCTRICA D’ALFARRÀS. Inclourà les obres de construcció segons allò
establert al Text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20
de juliol, en , així com allò establert i Llei 9/2017 de 8 novembre, de Contractes del
Sector Públic i en la Llei 39/2015 i 14/2015 de procediment administratiu comú i de les
administracions públiques, i Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per Reial
Decret 849/1986 d’11 d’abril.
Prestació 3.- EXPLOTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE L’APROFITAMENT DE
DOMINI PÚBLIC DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA D’ALFARRÀS. Explotació
en règim de concessió de l’aprofitament d’acord amb allò establert al Text refós de la Llei
d’aigües aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, Reglament del
Domini Públic Hidràulic, així com allò establert en i Llei 9/2017 de 8 novembre, de
Contractes del Sector Públic, la Llei 39/2015 i 14/2015 de procediment administratiu comú
i de les administracions públiques.
Els terrenys que constitueixen l’objecte d’actuació són propietat de l’Ajuntament
d’Alfarràs i es preveu l’explotació de béns que compren la Central Hidroelèctrica
únicament. D’acord amb allò que prescriu l’article 67.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel que s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (RGLC), el codi de la Classificació Estadística de Productes
per Activitats (CPA) pels treballs d’enginyeria.
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió,
de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del
Parlament Europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes
públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el
Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del
CPV, són:
74200000-1 Serveis de consultoria en arquitectura, enginyeria construcció i serveis tècnics
connexes.
71200000-1 Serveis d’arquitectura i serveis connexes.
71322000-1 Serveis de disseny tècnic per a la construcció d’obres d’enginyeria civil.
45251120-8 Treballs de construcció de centrals hidroelèctriques
45231400-9 Treballs de construcció de línies de conducció elèctrica.
65410000-0 Explotació d’una central elèctrica
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En aplicació del Reial Decret 475/2007 de 13 d’abril, pel qual s’aprova la Classificació
Nacional d’Activitats Econòmiques 2009 (CNAE) el codi que li correspon a aquest
contracte és 3515.
En acompliment d’allò establert a l’article 250.1.a) de la Llei 9/2017 de Contractes, el
present Plec de clàusules, amb els informes sectorials que conté de les diferents
administracions, les Prescripcions tècniques, l’Avantprojecte i l’Estudi de viabilitat i
contracte posterior que formalitzarà l’adjudicació, Pla econòmic financer, Pla de
manteniment dels elements que formen la Central Hidroelèctrica durant l’explotació i
l’oferta i millores presentades per l’adjudicatari; revesteixen caràcter contractual.
En el cas que existeixi contradicció entre les clàusules del plec de condicions tècniques
particular i les d’aquest plec de condicions administratives, prevaldran les d’aquest darrer.
Clàusula 4.- Termini d’execució.
El contracte s’executarà en el termini de:
A) Prestació 1: Prestació de Serveis d’enginyeria desenvolupant l’Avantprojecte de la
Central Hidroelèctrica; des de la data de formalització del contracte 1 mes, tot en aplicació
d’allò establert a l’article 249 de LCSP.
B) Prestació 2: Execució de l’obra de construcció de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs:
Haurà de finalitzar com a molt tard el 1/12/2019 amb estricte subjecció al seu projecte,
a les condicions d’aquest plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació doni el
facultatiu director de l’obra del contractista, en tot cas la data màxima de posta en marxa és
31 de desembre de 2019, termini màxim en què l’explotació pot obtenir la inscripció
definitiva en el Registre Retributiu Específic.
En acompliment de l’establert en l’assignació del Règim Retributiu Específic a
l’emparament del Reial Decret Llei 9/2013 de 12 juliol, pel qual s’adopten mesures urgent
per tal de garantir l’estabilitat financera del sistema elèctric, de la Llei 24/2013 de 26 de
Desembre del Sector Elèctric; del Reial Decret 413/2014 de 6 de juny, per el que es regula
l’activitat de producció d’energia elèctrica a partir de fonts d’energia renovables,
cogeneració i residus i del disposat en el Reial Decret 359/2017 de 31 de març convocat
en l’Ordre ETU/315/2017 de 6 d’abril; aconseguint una reserva de potencia de 472 kW
amb codi d’instal·lació tipus ITR-0105 i codi identificació PER-000004-2017, tal i com
s’explicita en la Resolució de 19 de maig de 2017, de la Direcció General de Política
Energètica i Mines per la que es resolt el procediment d’assignació al Règim Retributiu
Específic, per tal de beneficiar-se de la preassignació de reserva la Central Hidroelèctrica
haurà d’estar en funcionament abans del dia 31/12/2019. Per tant la present licitació queda
condicionada a que aquesta acompleixi amb aquest precepte.
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En el cas d’incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que
s’estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per
la resolució del contracte, per exigir-ne el compliment i/o continuar amb la contractació,
tot tenint en compte que no es beneficiaran de reserva de potencia. Si s’acorda la
continuïtat de l’obra sense el benefici del règim retributiu és presentarà un nou estudi de
viabilitat per part del licitador que haurà de ser aprovat novament pel Ple municipal.
La concessionària haurà d’obtenir els permisos de les Administracions competents que
siguin necessaris per la seva posada en marxa, i així mateix per la realització de l’activitat
d’explotació de la central, complint la normativa d’Aigües, Medi Ambient i reguladora del
Sector Elèctric. No existeix cap tipus de pròrroga del termini d’execució d’obtenció de
permisos, ni de finalització de les obres. En supòsit de força major es valorarà per comissió
d’experts neutrals la continuïtat de la viabilitat del projecte; això si, mai tornant quantitats
invertides a la concessionària.
Dins un termini no superior a un mes des de l’aprovació del projecte executiu es procedirà
en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà un acta
del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat
al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.
C) Prestació 3: Explotació de l’obra: Termini màxim de 40 d’anys des de l’endemà de la
data en que s’autoritzi la posada en funcionament de la Central Hidroelèctrica, en aplicació
d’allò establert a l’article 278.2 de la LSCP que estableix que les concessions relatives a
obres hidràuliques es regiran, en quan a la seva duració, per l’article 134.a) del Text refós
de la Llei d’Aigües, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, en atenció a
l’estudi de viabilitat, tenint en compte el termini màxim de la concessió de l’Ajuntament
d’Alfarràs, la durada de la quan des de que es va atorgar el 6 d’agost de 1962 és de 75
anys, tenint en compte la D.T 1ª del RDL 1/2001 de 20 de juliol, que aprova el Text refós
de la Llei d’aigües , en virtut de concessió administrativa conforme a la normativa anterior
a la Llei 29/1985 de 2 d’agost d’aigües, en conseqüència si abans de 40 anys no hagués
pròrroga legal o s’atorgués una nova concessió d’aigües, aquesta Prestació 3 finalitzaria en
la data d’extinció de la concessió d’aigües.
Tot el relatiu a exigències de drets i compliment d’obligacions, incidències i modificacions
contractuals, extinció i liquidació del contracte, es regirà pel que disposa la normativa
vigent en matèria de contractació administrativa.
El contractista assumeix la plena responsabilitat civil i fiscal, fins i tot davant de tercers,
que es derivi del compliment o incompliment contractual i a l’efecte s’obliga a tenir
contractada l’assegurança corresponent.

Clàusula 5.- Necessitats a satisfer mitjançant el contracte.
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Les necessitats actuals de contractar la Prestació dels serveis d’enginyeria, de serveis
especialitzats, es deuen a la manca de mitjans personals i materials propis per a dur a terme
la redacció dels projecte executius d’activitats i obres, atesa l’especificitat del servei,
complexitat de les obres i grau de definició de les característiques de la Central
Hidroelèctrica. Per aquesta raó l’Administració va aprovar estudi de viabilitat i
Avantprojecte que han estat sotmesos a informació pública i a informes sectorials de les
diferents administracions
Les obres han estat definides en l’Avantprojecte redactat per l’Administració, amb la
redacció del projecte d’obres es procedirà a la supervisió, aprovació i replanteig del
corresponent projecte d’acord amb allò disposat al articles 249 i següents de la LCSP, i al
reconeixement d’utilitat pública de l’obra als efectes previstos en la legislació de
l’expropiació forçosa
El concessionari respondrà dels danys derivats dels defectes del projecte, quan, segons el
termes de la concessió, li correspongui la seva presentació o hagi introduït millores en el
proposat per l’Administració.
El procediment escollit per a dur a terme la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs (Prestacions
2 i 3), ha estat la modalitat de concessió d’obra de domini públic hidràulic. L’Estudi de
viabilitat juntament amb complexitat plantejada en l’Avantprojecte justifiquen les
avantatges qualitatives i quantitatives que aconsellen la utilització del contracte de
concessió d’obres davant altres tipus contractuals, amb indicació dels nivells de qualitat
que resulta necessari complir, l’estructura administrativa necessària per verificar la
prestació, així com les variables en relació amb l’impacte de la concessió en l’estabilitat
pressupostària. D’aquesta manera s’aconsegueix desplaçar el cost de la inversió inicial a
l’adjudicatari, que s’executarà a risc i ventura del contractista i a canvi, aquest com a
contraprestació gaudirà de la possibilitat d’explotar l’obra amb els beneficis en funció de
l’atorgament de la inclusió de la CH en el nou Règim Retributiu Específic del Reial Decret
413/2014 de 6 de juny , pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica a
partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus; i implica que podrà disposar
durant els propers 40 anys, a partir de la data d’acta de posta en servei sempre hi quan
aquesta sigui abans del 31 de desembre de 2019, per explotar-la aplicant els beneficis a
l’amortització de les inversions realitzades.

Clàusula 6.- Finançament i explotació del contracte.
El valor estimat de la Prestació 1 dels Serveis d’enginyeria, descrits al Plec de
prescripcions tècniques és de; 158.667,85 i 33.320,25 d’ IVA, essent el total 191.988,10
Aquest valor compren els capítols 5, 6, 7, i 8 del Resum del pressupost de l’Avant projecte.
El valor estimat de les obres de construcció de la Central Hidroelèctrica Prestació 2 és de
1.416.525,84 IVA exclòs, més 21% d’IVA 297.470,43 essent el total de 1.713.996,27 €.
Aquest valor compren els capítols 1, 2, 3, i 4.
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El valor estimat de l’explotació de la Central Hidroelèctrica Prestació 3 és el corresponent
a l’import de la Prestació 1 i Prestació 2, essent l’import total a amortitzar en el termini de
40 anys de 1.575.193,69 € més 21% , 330.790,68 € d’IVA, essent el total de 1.905.984,37
€.
En el preu de l’explotació no es tindrà en compte els imports de l’IVA atesa la possibilitat
d’obtenir una reducció en l’impost sobre el valor afegit en qualitat de promotor.
El cost de l’obra total (Prestació 1 i Prestació 2) anirà a càrrec del contractista i es
finançaran totalment pel concessionari, a canvi de la posterior explotació de l’obra a partir
del 31/12/2019, o abans, d’acord amb els requisits següents:
•

El contracte s’executarà i s’explotarà a risc i ventura de l’adjudicatari concessionari
d’acord amb l’article 14.4 LCSP, assumint el concessionari el risc operacional. Les
despeses d’explotació inclouran, en tot cas, el benefici industrial.

•

S’haurà de tramitar simultàniament, davant l’Ajuntament d’Alfarràs , l’aprovació
dels projecte d’obres i activitats per la Central Hidroelèctrica , d’acord amb l’article
77.4 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.

•

La direcció facultativa de les obres anirà a càrrec de l’adjudicatari concessionari, la
qual serà designada per l’òrgan de contractació, també anirà a càrrec de
l’adjudicatari concessionari el honoraris del coordinador de seguretat i salut,
d’acord amb aquest plec pel que estableix respecte a la Redacció del projecte.

•

L’adjudicatari concessionari assumirà el finançament de la totalitat de les obres de
la Central Hidroelèctrica, afectats per la construcció.

•

Així mateix executarà i assumirà les modificacions i desviacions que hagin
d’introduir-se en el servei com a conseqüència d’aquelles i les necessitats derivades
de l’explotació de la Central.

•

Per raons de rendibilitat econòmica i/o social o per existència de singularitats
derivades del fi públic o interès general de les obres objecte de concessió
l’Ajuntament d’Alfarràs podrà assumir obligacions tècniques entre les següents
taxades, sempre se’ns perjudici del respecte al principi d’assumpció del risc
operacional pel concessionari:
-

Ordenar, protegir i vetllar pel correcte entorn de la Central Hidroelèctrica
Realitzar les tasques diàries de desbrossament de la neteja reixes de la
Central Hidroelèctrica
Realitzar tasques de manteniment rutinari de la Central Hidroelèctrica
Realitzar les tasques de vigilància de seguretat de la Central Hidroelèctrica,
consistents en què la policia local faci acta de presencia immediatament cas
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de que li comuniqui per avís al terminal mòbil mitjançant el sistema de
pressa d’alarmes contractat.
•

La construcció de les obres objecte de concessió podran així mateix ser finançades
amb aportacions d’altres administracions públiques diferents al condecent, en el
termes que continguin els corresponents convenis i amb el finançament que pugui
provenir d’altres organismes nacionals o internacionals.

•

No es preveu que l’Ajuntament d’Alfarràs pugui contribuir al finançament de les
obres mitjançant aportacions realitzades en la fase d’execució de les obres o un cop
concloses.

•

Els licitadors notificaran i justificaran la forma de finançament que escullin per a
fer front a l’obra així com el pla d’explotació d’aquestes, a més l’adjudicatari
concessionari haurà de garantir les operacions de finançament complementàries si
eventualment fossin precises per un increment de costos.

•

Els licitadors hauran d’explicitar quina part del finançament de l’actuació global es
durà a terme amb fons propis. Els fons propis tindran la consideració, a efectes del
càlcul del resultat d’explotació de la concessió, de préstec el 4% durant 15 anys
amb pagament mensual a partir de la posada en funcionament de la Central.

•

S’estableix un cànon fix i un cànon variable a favor de l’Ajuntament d’Alfarràs. El
cànon variable es determinarà en base als ingressos bruts obtinguts anualment per
l’adjudicatari generats per la Central Hidroelèctrica que inclouran indiscutiblement:
ingressos obtinguts per l’energia produïda, subvencions públiques o privades de la
que la Central Hidroelèctrica ha estat beneficiada, de les garanties d’origen i altres
ingressos, en aplicació dels preceptes establerts en la Clàusula 52. En cas de que el
resultat de l’explotació fos deficitari aquesta anirà a risc i ventura del concessionari.

•

L’adjudicatari concessionari podrà recórrer al finançament privat per a fer front a
les seves obligacions contractuals això com a la contractació de préstec o crèdits
amb entitats de crèdit, havent de comunicar aquestes operacions a l’òrgan de
contractació en el termini d’un mes des de la seva subscripció. Així mateix
l’adjudicatari concessionari podrà recórrer a altres mitjans de finançament privat
prèvia autorització de l’òrgan de contractació.

•

L’adjudicatari concessionari, prèvia autorització de l’òrgan de contractació, podrà
hipotecar el dret real de concessió de la qual serà titular, però no els béns sobres els
quals recau la concessió d’obra pública, ja que tenen la consideració de bé de
domini públic, donant compte prèviament a l’Ajuntament d’Alfarràs. No
s’admetran hipoteques de la concessió en garantia de deutes que no guardin relació
amb aquesta. Qualsevol hipoteca o càrrega s’ha de cancel·lar amb cinc anys
d’antelació a la data fixada per a la reversió.
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•

L’adjudicatari concessionari haurà d’aportar en comptes separats les operacions
comptables (ingressos, despeses, drets, obligacions, immobilitzat, inversions, etc...)
pròpies de la concessió de les de la resta de l’activitat habitual de l’empresa, que
estarà, en qualsevol moment, a disposició del personal de l’Ajuntament d’Alfarràs
encarregat del seu control. Aquesta comptabilitat, establirà amb la suficient seguits
per a l’esmentada comptabilització. Tot això amb la deguda subjecció als principis i
normes de comptabilitat generalment acceptades.

•

L’adjudicatari concessionari haurà de preveure en la comptabilitat de la concessió
un pla d’amortització de les obres per a fer front al manteniment de la Central
Hidroelèctrica.

•

Respecte al Manteniment de l’equilibri econòmic del contracte, s’aplicarà allò
establert en l’article 270 de la LCSP.

Clàusula 7.- Preu
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la següent quantitat:
Prestació 1: de 158.667,85 € IVA exclòs és adequat al mercat i es desglossa en els
conceptes següents:
5
6
7
8

Treballs auxiliars
Control de qualitat
Seguretat i Salut
Serveis Enginyeria Central Hidroelèctrica
21% IVA
TOTAL

1.800,00 €
31.000,00 €
15.000,00 €
110.867,85 €
158.667,85 €
33.320,25 €
191.988,10 €

Prestació 2: de 1.713.996,27 € IVA inclòs, Obra directa 1.416.525,84 € més 297.470,43
€ en concepte d’IVA, amb possibilitat d’obtenir una reducció de l’impost sobre el valor
afegit en qualitat de promotor. El pressupost compren la totalitat del contracte desglossat:
1
2
3
4

Enderrocs i moviments de terres
Estructures
Comportes, vàlvules, turbines i conductes
Rehabilitació
Suma
IVA
Total

176.012,58 €
423.221,59 €
755.737,79 €
61.553,88 €
1.416.525,84 €
297.470,43 €
1.713.996,27 €
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Prestació 3: En atenció al criteris de valoració de l’explotació de la clàusula 20 del present
Plec.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, així com el
pressupost de sortida per cada una de les prestacions, i en aquest sentit el pressupost
base de licitació per cadascuna de les prestacions són:
.- Prestació 1: 158.667,85 € més 33.320,25 € d’IVA
.- Prestació 2: 1.416.525,84 € més 297.470,43 € d’IVA
.- Prestació 3: El que es menciona com criteris en la clàusula 20.
Seran rebutjades aquelles propostes que superin el pressupost base de licitació. El
pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquelles conceptes previstos a
l’article 192 i concordants de la LCSP.
Amb caràcter general s’entendrà que el preu ofert per l’adjudicatari comprèn totes les
despeses directe e indirectes que el contractista hagi de realitzar per la normal execució de
l’obra contractada, les taxes per prestació de treballs d’inspecció i direcció d’obres i
qualsevol altra que en resulti d’aplicació segons les disposicions vigents i tota classe
d’impostos, llicències municipals, provincials i estatals.
Les ofertes dels licitadors determinaran el preu del contracte per a cada una de les
prestacions, exclòs l’import sobre el valor afegit, que aquesta quantitat figurarà com
a partida independent.

TÍTOL II.- PROCEDIMENT
Clàusula 8.- Tramitació de l’expedient.
La tramitació de l’expedient és urgent, amb reducció de terminis, d’acord amb l’article 119
LCSP, atesa la necessita d’agilitzar el procediment i acomplir amb els terminis del Règim
retributiu.
Clàusula 9.- Procediment d’adjudicació del contracte.
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert, publicant-se l’anunci
de licitació en el perfil del contractant, en el BOP.
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Clàusula 10.- Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus de conformitat amb l’establert a l’article 103 i 137 de la
LCSP durant el període d’execució.

Clàusula 11.- Capacitat de contractar.
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d’obrar, no incorrin en una prohibició per a contractar de les
que preveu la LCSP i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional. Seran eximits de certificar aquests requisits les empreses inscrites al Registre
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb la Clàusula 12
d’aquest plec. En quan al darrer requisit aquest serà substituït per la classificació
corresponent en els casos que sigui exigible per la LCSP.
Les persones físiques i jurídiques han de tenir també l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de la prestació objecte del
contracte, per la qual cosa només podran ser adjudicatàries de contractes les prestacions
dels quals estiguin compreses dins les seves finalitats, objecte, o àmbit d’activitat d’acord
amb els seus estatus o regles fundacionals que li siguin propis. A aquests efectes,
s’acreditarà mitjançant fotocòpia del Document Nacional d’Identitat degudament
legitimada, per acreditar la personalitat del licitador si concórrer una persona física o
persona que legalment el representi, i documentació acreditativa on consta la seva activitat
(declaració censal, model 036 o 037).
En el cas de concórrer una persona jurídica, s’acreditarà mitjançant escriptura de
constitució de la societat o modificació, testimoni de la inscripció en el Registre Mercantil
i acreditació sobre el capital social de la mateixa.
La capacitat d’obrar de les entitats jurídiques no espanyoles d’Estats membres de la
Comunitat Europea o signataris de l’acord sobre l’espai econòmic europeu, s’acreditarà en
els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en
els registres o la presentació de les certificacions que s’indiquen en l’annex I del RGLCAP
quan la legislació de l’Estat respectiu exigeixi aquest requisit.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres, s’acreditarà de conformitat
amb el que s’estableix a l’article 80 i 97 de la LCSP.
En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es podrà tenir en
compte a les societats que pertanyen al grup als efectes d’acreditar la solvència econòmica,
financera i tècnica o professional, o la corresponent classificació, en el seu cas, de la
persona jurídica dominant, sempre i quan aquesta acrediti que té efectivament a la seva
disposició els mitjans de les societats esmentades necessàries per a l’execució del
contracte.
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També podran presentar proposicions les unions d’empresaris que es constitueixin
temporalment a l’efecte, de conformitat amb l’article 69 de la LCSP. Els empresaris que
concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats solidàriament i hauran de
nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders bastants per exercitar els
drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix,
sense perjudici de l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a
cobraments i pagaments de quantia significativa.
També es podran presentar promotors de la futura societat concessionari, en el supòsit que
estigues prevista la seva constitució. En aquest cas hauran de presentar una relació
individualitzada del promotors que formaran part d’aquesta futura societat concessionària i
les característiques de la mateixa tant jurídiques com financeres, segons l’establert a
l’article 250.1.d) de la Llei de Contractes.
A l’efecte de la licitació, els empresari que designin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels quals la constitueixin i la
participació de cadascun, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. La durada de
les unions temporals d’empresaris serà coincident, almenys, amb la del contracte fins a la
seva extinció.
Quan empreses que pertanyin a un mateix grup presentin diferents proposicions per a
concórrer individualment a l’adjudicació del contracte, prèvia declaració al respecte,
només es considerarà per aplicar el règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o
temeràries, l’oferta més baixa, d’acord amb l’article 86 del RGLC.
Es consideraran empreses vinculades aquelles que es trobin en algun dels supòsits
previstos a l’article 42 del codi de comerç.
La presentació de proposicions presumeix per part del licitador l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest Plec, i la declaració responsable de que reuneix
totes i cada una de les condicions exigides per a contractar amb l’Administració.
Els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques
Particulars, d’aquestes contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de
l’Ajuntament d’Alfarràs: www.ajuntamentalfarras.cat on es determina el perfil del
contractant, dins el període de presentació de proposicions, o bé en el lloc indicat en
l’anunci de licitació.

Clàusula 12.- Prohibició de contractar
Els candidats o licitadors no han d’estar sota cap de les causes de prohibició de contractar
establertes en l’article 60 i 61 LCSP en la data de finalització de la presentació de
sol·licituds. Tampoc poden estar sota qualsevol de les esmentades causes quan s’acordi
l’adjudicació definitiva del contracte, es demanarà que es deixi constància per mitjà de
declaració responsable que l’empresari, el seu representant o apoderat en el seu cas, de que
compleixen amb l’esmentat requisit, de conformitat amb la LCSP.
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Clàusula 13.- Solvència de les empreses licitadores;
Solvència econòmica i financera: S’haurà d’acreditar per aquests mitjans:
✓ La solvència econòmica i financera de l’empresari haurà d’acreditar-se mitjançant
els criteris següents:
PRESTACIÓ 1:
1) Atès que l’objecte de contracte, en la seva prestació 1, inclou serveis
professionals, la solvència econòmica i financera per aquesta prestació,
s’acreditarà mitjançant la disposició d’una assegurança d’indemnització per
riscos professionals, vigents fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, per
import no inferior al valor estimat del contracte, aportant a més el compromís
de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota l’execució del contracte. Aquest requisit s’entendrà
complimentat pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, del segur
exigit, compromís que haurà de fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils al
que es refereix l’apartat 2 de l’article 150 d’aquesta Llei.
L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà de certificat expedit per
l’assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de
venciment del segur, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació del segur, en els casos en què procedeixi.

PRESTACIÓ 2 I 3:
1) La solvència econòmica i financera també s’acreditarà mitjançant el volum
anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el
valor estimat que serveix de base al contracte.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’acreditarà per mitjà dels
seus comptes anuals aprovats i dipositades en el Registre Mercantil, si
l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre mercantil acreditaran el seu volum anual
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
L’ acreditació de disposar de la solvència econòmica i financera requerida
podrà
realitzar-se mitjançant inscripció en el Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya. O declarar que aquestes dades ja
estan a disposició de l’Ajuntament.
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2) Pòlissa d’assegurança per riscos professional (RC), amb un import de cobertura
igual o superior a 1.000.000,00 €.

El licitador haurà de complir les condicions següents:
Solvència tècnica i professional; S’haurà d’acreditar per aquest mitjans:
PRESTACIÓ 1:
1) Una relació dels principals serveis de redacció de projecte executiu d’obres i
d’activitats realitzats els darrers tres anys, com a mínim, que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats
es podran acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest o, a
falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari,
que aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació
per l’autoritat competent, o documents acreditatius equivalents.
2) Titulació acadèmica de la persona o persones que intervindran en la redacció de
projectes
3) El Director de l’Obra haurà d’acreditar una experiència d’exercici professional
d’un mínim de 10 anys.
També s’haurà d’indicar, si s’escau, de la part del contracte que l’empresari tingui la
voluntat de subcontractar, de conformitat amb la clàusula 28 (subcontractació).
L’empresa s’ha de comprometre, mitjançant declaració responsable, de dedicar o adscriure
a l’execució del contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo
correctament. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligacions essencials
del contracte als efectes previstos en la LCSP. Especificant els noms, i qualificacions
professionals del personal responsable destinat a l’execució del contracte.

PRESTACIÓ 2:
1) Una relació de les principals obres realitzades en els darrers cinc anys que
inclogui import, dates i destinataris públics o privats, dels mateixos, com a
mínim una de les obres realitzades en els darrers cinc anys ha de ser d’import
igual o superior als 1.000.000,00 €. Les obres o treballs efectuats es podran
acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui un
subjecte privat, mitjançant certificat expedit per aquest, o a falta d’aquest
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certificat, mitjançant una declaració responsable de l’empresari, que aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
La forma d’acreditar els treballs realitzats serà per mitjà de declaració
responsable d’acord amb el model de l’Annex III d’aquest Plec.
També s’haurà d’indicar, si s’escau, de la part del contracte que l’empresari tingui la
voluntat de subcontractar, de conformitat amb la Clàusula 28( subcontractació).
A aquest efecte, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista
d’obres tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi
contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el control d’aquella en
els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades
per una societat estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta
condició, solament es reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell al capital
social d’aquesta.

PRESTACIÓ 3:
1) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats amb anterioritat que portin
relació o siguin similars a l’objecte del present aprofitament. Els serveis o treballs
efectuats s’acreditaran mitjançant certificat expedit per l’òrgan que correspongui o
mitjançant declaració responsable de l’empresari.
2) Declaració indicant els perfils del personal tècnic o les unitats tècniques dels que
disposi per l’explotació de l’aprofitament acompanyada dels documents acreditatius
corresponents que hauran d’incloure:
.- Currículum vitae ( màxim 1 fulla a doble cara)
.- Referència de treballs i projecte realitzats amb indicació expressa de les empreses
i àmbits.
3) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de
l’empresa i en particular, del personal responsable de l’explotació de
l’aprofitament, aportant fotocòpia compulsada dels títols o certificats del col·legi
professional corresponent que haurà d’incloure:
.- Currículum vitae (màxim 1 fulla a doble cara)
4) Referències de treballs i projecte realitzats amb indicació expressa de les empreses i
àmbits. Declaració indicant la maquinaria, material i equip tècnic del que es
disposarà per l’explotació de l’aprofitament a la que s’adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent que haurà d’incloure un llistat detallat del medis de l’empresa
directament assignats al projecte.

21

Ajuntament d'Alfarràs
5) Altres que estimi oportuns als efectes de la present licitació.

Els requeriments de solvència econòmica i financera i tècnica i professional tenen
caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l’exclusió de l’empresa.
Les empreses d’Estats membres de la Unió Europea i les empreses estrangeres d’Estats
no membres de la Unió Europea han d’acreditar la mateixa solvència detallada
anteriorment.
Aquells licitadors que comptin amb 50 o més treballadors, hauran d’acreditar que almenys
el 2% de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons estableix el Reial
Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les
persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. Alternativament l’empresa licitadora
podrà acreditar el seu compliment a través de les mesures alternatives previstes al Reial
Decret 364/2005, de 8 d’abril del Ministeri de Treball i Afers Socials.
DOCUMENTACIÓ ABREUJADA: Les empreses podran aportar el certificat d’inscripció
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, que
eximirà del lliurament material de la documentació relacionada en les clàusules anteriors,
excepte la documentació referida a l’habilitació professional solvència econòmica i
tècnica, l’adscripció de mitjans, en el seu cas, si no consta en el Registre de licitadors i
l’altra documentació requerida.
En aquests casos, a més del que s’acaba d’exposar, el licitador únicament ha d’aportar una
declaració responsable en la que manifesti que les circumstàncies exposades pel Registre
no han experimentat variació i l’òrgan de contractació ha d’obtenir d’ofici, prèvia
sol·licitud directa al Registre esmentat, la certificació electrònica corresponent, de
conformitat amb allò que disposa l’article 140 del LCSP. No obstant, i amb caràcter
obligatori, pel que fa a la solvència tècnica caldrà aportar l’annex III degudament
emplenat.

Clàusula 14.- Documentació
Els licitadors presentaran TRES sobres tancats i signats per ells mateixos, o per persona
que els representi en els que s’indicarà, a més de la raó social i la denominació de l’entitat
concursant, el títol de la licitació. Aquests sobres contindran: el primer ( sobre 1), la
documentació exigida per a prendre-hi part, el segon (sobre 2) la proposta tècnica relativa a
l’execució de la prestació, el tercer (sobre 3) la proposició econòmica ajustada al model
que s’inclou en aquest Plec. ( annex núm. 1)
La documentació d’aquest sobres ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials
de Catalunya anar degudament signada pel licitador i ser original o degudament
autenticada.
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Atès que es tracta d’un procediment obert podran presentar ofertes totes aquelles empreses
que reuneixin els requisits de capacitat i solvència d’aquest plec dins del termini de
presentació d’ofertes fixat en l’anunci de licitació.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del
contingut de la totalitat de les clàusules, sense excepció o reserva possible.
Les proposicions seran secretes fins al moment de l’obertura dels sobres per part d ela
Mesa de Contractació. Les proposicions s’hauran de mantenir fins al moment de
l’adjudicació definitiva.
Qualsevol dubte o aclariment sobre el Plec de clàusules administratives particulars, el
Plec de prescripcions tècniques particular o qualsevol altre informació relativa a
aquest expedient, ha de formular-se per escrit a través de la pàgina web de
l’Ajuntament: www.ajuntamentalfarras.cat.

Clàusula 15.- Model de presentació de les proposicions.
Tots aquests documents es presentaran mitjançant declaració responsable. El licitador que
sigui proposat com adjudicatari es compromet a aportar originals o còpies compulsades
d’acord amb el que es preveu a la clàusula 23.

En el SOBRE A; que portarà la inscripció de: DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ URGENT PER EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
CONCESIÓ D’OBRES QUE COMPREN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA
REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA I
LA EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT
HIDRÀULIC DE TITULARITAT MUNICIPAL.
PRESENTADA PER ................................” s’inclourà la documentació següent:

a) Relació numerada de la documentació inclosa, amb un apartat final que indiqui
de forma expressa les dades del licitador a efectes de notificacions. Aquestes
s’han de referir necessàriament a la seva direcció complerta, al número de
telèfon, fax, i direcció electrònic i la persona de contacte i acompanyar l’Annex
II “Declaració de confidencialitat de la informació i acceptació de clàusules .“

b) Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment
per contractar amb l’Administració, d’acord amb el model següent:
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“En/Na .............................................., 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 núm. de protocol...../o
document...................CIF
núm.
...........................,
domiciliada
a
..........................carrer ................................. núm. ..................(persona de
contacte ............................ amb l’adreça
de correu
electrònic
..............................) telèfon núm....................... i fax núm..........................., opta
a la contractació relativa a (objecte del contracte) i
DECLARA RESPONSABLEMENT:
b.1) Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (en el
cas que actuï per representació), que reuneix totes i cadascuna de les
condicions establertes legalment i no incorren en cap de les prohibicions de
contractar amb l’Administració.
b.2) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social.
b.3) Que no té deutes de naturalesa tributària en període executiu amb
l’Ajuntament d’Alfarràs.
b.4) Que, de conformitat amb el que estableix l’art. 150 i 151 de la LSCP,
autoritza a l’Ajuntament d’Alfarràs per que puguin obtenir directament, davant
de les Administracions competents, els certificats, acreditatius del compliment
de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
o SI

NO

b.5) Que disposa de l’habilitació empresarial o professional establerta en la
clàusula 11 del present plec, així com de la solvència econòmica i tècnica o
professional exigides en els termes de la clàusula 12 del present plec i que es
compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans
personals/materials descrits a la dita clàusula.
En cas d’empreses inscrites al Registre de Licitadors de la Generalitat de
Catalunya i/o de l’Administració de l’Estat, declarar què les circumstàncies
reflectides a la diligència no han experimentat cap variació, i s’haurà
d’acompanyar diligència d’inscripció.
b.6) Que el cas de resultar proposat com adjudicatari, es compromet a aportar
la documentació assenyalada en la clàusula 23 del present plec.
b.7) Que el licitador, les empreses filials, els contractistes, subcontractistes no
realitzen operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països
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elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquests o en el seu
defecte per l’Estat Espanyol, i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts, com a delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o
contra la hisenda pública.
En el supòsit que aquestes empreses tinguin relació amb els paradisos fiscals
sense incórrer en les actuacions il·legals descrites a l’apartat anterior.
b.8) L’empresa no ha efectuat donació alguna a partits polítics o a les
fundacions vinculades a partits polítics durant els darrers 2 exercicis.

c) Altres consideracions:
c.1) En el cas de presentar-se com a UTE cada un dels empresaris que formin
l’agrupació hauran de declarar aquestes circumstàncies amb indicació dels
noms i les circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, la participació de
cada un d’ells i la persona o entitat que, durant la vigència del contracte, ha
d’ostentar la plena representació de tots ells front l’Administració, així com el
compromís de les empreses d’agrupar-se amb caràcter temporal (UTE) cas de
resultar adjudicataris. Aquest document ha de ser firmat pels representants de
cada una de les empreses components de la Unió.
c.2) En el supòsit d’empreses del mateix grup que concorrin a una mateixa
licitació, hauran de presentar declaració sobre grup empresarial, fent constar les
denominacions socials de les esmentades empreses, als efectes del que disposa
l’article 86 del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.
c.3) En el supòsit que concorri exempció d’IVA, el licitador haurà de presentar
declaració de què es troba exempt, el motiu i que són vigents les circumstàncies
que donaren lloc a la dita exempció.
c.4) En el cas que el licitador compti amb 50 o més treballadors, el 2% de la
plantilla estarà composta per persones amb discapacitat , segons estableix el
Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
c.5) En el supòsit que es tracti d’empresa estrangera, el licitador haurà de
presentar declaració expressa de sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals del nostre país en qualsevol ordre, per totes les incidències que de
manera directa i indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu
cas, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitant.

25

Ajuntament d'Alfarràs
c.6) En el cas que l’empresa reuneixi els requisits de petita i mitjana empresa
d’acord amb l’article 46 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre, de suport als
emprenedors i la seva internacionalització, presentarà declaració de responsable
a l’efecte.
c.7) Que es compromet a contractar una assegurança de Responsabilitat Civil
que cobreixi les necessitats de l’obra, d’acord amb al clàusula 35 del plec de
clàusules administratives particulars.
c.8) En cas d’haver subcontractació, declaració responsable on consti la
confirmació, aclariment o ampliació de les determinacions relatives a la
intenció de subcontractar, d’acord amb aquest plec. A tal efecte aquesta
declaració ha d’identificar al subcontractista, determinar les parts del contracte
a subcontractar i l’import de les prestacions a subcontractar.
c.9) Acreditació dels títols o acreditacions acadèmics o professionals per poder
realitzar les funcions d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació o
d’enginyer d’obra pública.

(Lloc, data i signatura del licitador/s)

✓ AL SOBRE A S’HAURÀ D’INCLOURE “Declaració de confidencialitat de la
informació i acceptació de clàusules”. (Annex II)
Les condicions establertes legalment per contractar han d’ésser vigents en el moment de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfeccionament del contracte, d’acord amb l’art.140.4 de la LCSP.

En el SOBRE B, que portarà la inscripció de PROPOSTA TÈCNICA
ACREDITATIVA DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE ES VALORIN PER
EL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESIÓ D’OBRES QUE COMPREN
LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE
LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA I LA EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA A
TRAVÉS DE L’APROFITAMENT HIDRÀULIC DE TITULARITAT MUNICIPAL.
PRESENTADA PER................................, s’inclourà la documentació següent:

PRESTACIÓ 1, 2 i 3
1) Relació numerada de la documentació inclosa
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2) Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la
proposta segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que depenguin d’un
judici de valor i/o criteris objectius a tenir en compte, seguint el mateix ordre de
conformitat amb la clàusula 20 criteri A del present Plec
3) Tota aquella documentació que el licitador consideri necessari incloure

En el SOBRE C, que portarà la inscripció de PROPOSTA ECONÒMICA I
DOCUMENTACIÓ AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA QUE ES
VALORIN PEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESIÓ D’OBRES QUE
COMPREN LA REDACCIÓ DEL PROJECTE, LA REHABILITACIÓ I
CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL HIDROELÈCTRICA I LA EXPLOTACIÓ DE
LA MATEIXA A TRAVÉS DE L’APROFITAMENT HIDRÀULIC DE
TITULARITAT MUNICIPAL.
PRESENTADA PER..............................., s’inclourà la documentació següent:

PRESTACIÓ 1, 2, 3
1) Proposició de licitació d’acord amb el model que s’adjunta com a annex número 1,
en cas de discrepància entre l’import expressat en lletres i el que es fa constar en
xifres, prevaldrà la quantitat que es consigni en lletres, llevat que dels documents
que composen la proposició es desprengui un altre cosa.
2) Documents que acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la
proposta segons els criteris d’adjudicació d’aquesta licitació de criteris objectius a
tenir en compte, seguint el mateix ordre de conformitat amb la clàusula 20 criteri
C, del present Plec.
3) Qualsevol altre document que el proponent consideri oportú a l’efecte d’una millor
selecció del contractista.
Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en agrupació temporal amb altres si ho ha fet individualment, o figurar en més
d’una unió temporal. La contravenció d’aquest principi determinarà de forma automàtica la
desestimació de totes les presentades per ell.
La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresari
de les clàusules del present plec.
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Clàusula 16.- Termini de presentació de les proposicions
El termini per a la presentació de proposicions serà el que figuri en l’anunci que es
publiqui en el perfil del contractant. L’últim dia del termini de presentació es podrà
tramitar fins a les 14.00 hores.
Clàusula 17.- Mitjà de presentació de les proposicions.
De conformitat amb el que estableix la Llei 9/2017 de 8 de novembre del Contractes del
Sector Públic, les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats en
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina SOBRE DIGITAL integrada en la Plataforma de
Servei de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&keyword=alarm%C3%BAs&idCap=2440952&ambit=&.
Les notificacions i comunicacions derivades dels procediments d’adjudicació del present
procediment es realitzaran per mitjans electrònics. La presentació d’ofertes i sol·licituds
participació es realitzaran utilitzant mitjans electrònics.
Els òrgans de contractació i serveis dependents vetllaran per què en totes les
comunicacions, els intercanvis d’informació i les operacions d’emmagatzemat i custòdia
d’informació es preservi la integritat de les dades i la confidencialitat de les ofertes i les
sol·licituds de participació, inclòs el secret fins al moment fixat per l’obertura.
Els licitadors hauran de signar mitjançant signatura electrònica reconeguda, vàlidament
emesa per un prestador de Serveis de Certificació que garanteixi la identitat i integritat del
document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en els que sigui necessària la
signatura de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 59/2003 de 19 de
desembre, i demès disposicions de contractació pública electrònica, a excepció d’aquells
documents que acrediten que hauran de ser en tots cas originals.
La signatura electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003 de 19 de
desembre de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un certificat
reconegut i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma.
És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la
signatura i enviament de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat
a l’ordinador i que es poden signar documents.
Les proposicions extemporànies seran excloses, a no ser que s’acrediti que la presentació
forma de termini és per raons operatives de la pròpia Plataforma de contractació pública.
S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb èxit.
La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel licitador o
candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.
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Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició.

Clàusula 18.- Mesa de contractació
La qualificació de la documentació presentada i l’obertura de proposicions lliurades per a
participar en aquesta licitació la farà una Mesa de Contractació constituïda a l’efecte que
serà presidida pel Sr. Alcalde, i integrada pels vocals següents: la secretaria de
l’Ajuntament d’Alfarràs, el Regidor d’obres, regidor de contractacions i el tècnic
municipal de l’Ajuntament d’Alfarràs. Formarà part també de la Mesa amb veu però sense
vot el tècnic redactor de l’Avantprojecte el Sr. Santi Cornet Enginyer Elèctric.
Tant els vocals com el secretari podran ésser substituïts per un altre empleat públic de
l’Ajuntament en qui aquelles deleguin, en el benentès que en el cas del secretaria general
de la Corporació ha de ser una persona encarregada de prestar assessorament jurídic i
funció de control econòmic pressupostari.
Tots els membres de la mesa de contractació tindran veu i vot, excepte el Tècnic Enginyer
Elèctric, que realitzarà tasques d’assessorament tècnic.

Clàusula 19.- Obertura de proposicions
La Mesa de contractació qualificarà, en reunió interna, la documentació administrativa
(sobre 1) a què es refereix l’article 157 de la LCSP. L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 es farà a
través de la plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&se
t-locale=ca_ES. De conformitat amb el que estableix l’article 157.4 de la LCSP, l’obertura
dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament
mitjans electrònics. El sistema informàtic que suporta la plataforma de contractació pública
té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment d’obertura dels sobres i el
secret de la informació que hi estigui inclosa.
La Mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació requerida o que
no acreditin la capacitat i solvència exigides.
La Mesa concedirà un termini com a màxim de tres (3) dies hàbils a comptar des de
l’obertura de la documentació administrativa (sobre 1) per a la resolució d’errors o
omissions. La comunicació als interessats es farà mitjançant l’eina de notificacions
electròniques de la plataforma electrònica de contractació.
Dins del termini no superior a set (7) dies a comptar des de l’obertura de la documentació
administrativa (sobre 1), la mesa de contractació, donarà coneixement en el perfil del
contractant sobre l’admissió o exclusió de les empreses licitadores. Tot seguit, es farà
l’obertura de la documentació relativa als criteris la quantificació dels quals depèn d’un
judici de valor. (sobre 2).
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L’obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 3) es
farà posteriorment, prèvia comunicació a través del perfil del contractant de l’Ajuntament
de la ponderació assignada als criteris la quantificació.
L’obertura del sobre 2 i 3 es podrà realitzar en el mateix dia, de forma consecutiva, si així
ho estima la Mesa.
La proposta d’adjudicació no crea dret de cap tipus a favor del licitador proposat, mentre
no hi hagi acord de l’òrgan de contractació.

Clàusula 20.- Criteris per a la valoració de les proposicions.
En la licitació de l’expedient per a l’adjudicació de les obres objecte de contracte, es
procedirà a la seva valoració fins a un MAXIM DE 100 PUNTS, derivada del resultat de la
suma de punts obtinguts en els aspectes següents:

SOBRE B
A.- PROPOSTA TÈCNICA (SOBRE B) AVALUABLE MITJANÇANT JUDICI DE
VALOR I CRITERIS OBJECTIUS. ( FINS 35 PUNTS)
A.1.- Prestació 1: Serveis d’Enginyeria. ( Fins a 5 punts)
.- Personal: Es valorarà els treballs realitzats en el últims 5 anys similars per l’equip
proposat. ( 1 punt ).
.- Solucions o propostes tècniques: Es valorarà la descripció del projecte, i les suggerències
tècniques per al seu desenvolupament . ( 1 punts)
.- Equip assignat i organigrama: Es valorarà l’organització presentada per la realització del
de redacció del Projecte bàsic i executiu i Direcció d’obres, amb memòria descriptiva i
justificativa, memòria constructiva, Compliment de CTE, compliment d’altres reglaments i
disposicions, Annexes a la memòria; Plànols, Plec de condicions, Amidaments, Pressupost
i Designació de la Direcció d’obres, i qualitat tècnica, equip de treball proposat, i
especialment la capacitació individual del Director de l’Obra proposat, metodologia de
treball. (Fins 2 punt)
.- Planificació i terminis: Es valorarà el rigor de la planificació i la racionalitat en els
terminis establerts. ( 1 punt)
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Enginyeria de detall
Gestió de compres de tots els equips i sistemes d’adquirir
Direcció facultativa de l’obra
Projecte, programa i coordinació de Seguretat i Salut
Coordinació entre els diferents contractistes i subministradors del projecte
Documentació
Posada en marxa i inici del projecte.
Control de qualitat
Topografia
Compliment CTE
Llicència activitat Central Hidroelèctrica.

La proposta compren les bases establertes en l’Avantprojecte i la previsió pel
desenvolupament de l’objecte del a licitació.
Forma d’avaluació; JUDICI DE VALOR, PUNTUACIÓ MÀXIMA 5 PUNTS.

A.2.- Prestació 2: Obra: ( Fins a 10 punts)
Proposta constructiva, organització de l’obra, diagrama del procés constructiu i el
seu seguiment i mesures a minimitzar l’impacte.
Millores ofertades en el procediment d’execució, instal·lació i replanteig de les obres,
garanties que pot oferir de cara l’acompliment de terminis davant l’aparició d’imprevistos i
el greu de justificació de mitjançant tècnics i de recursos per poder complir amb l’objectiu
de qualitat i termini. Proposta de mesures de millora de la gestió. Diagrama del procés
constructiu on es reflecteixi els treballs a realitzar en relació als mitjans tècnics i materials
presentats.
Forma d’avaluació: JUDICI DE VALOR, PUNTUACIÓ MÀXIMA 10 PUNTS,
desglossada:
.- Proposta constructiva: 6 punts.
.- Organització de l’obra: 1 punt
.- Diagrama procés constructiu: 1 punt
.- Mesures per minimitzar impacte: 1 punt
.- Manteniment obres: 0,5 punts
.- Pla autocontrol: 0,5 punts
També s’inclourà un Pla de realització de les obres amb indicació de les dates previstes pel
seu inici, terminació i posada en marxa.
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A.3.- Prestació 3: Explotació de l’aprofitament (Fins a 15 punts)
A.3.1.- Pla econòmic - financer de la concessió es valorarà (Màxim 5 punt) ; que inclourà
entre els aspectes que li són propis, la inversió i costos d’explotació, taxa interna de
rendibilitat i retorn previst, i les obligacions de pagament i despeses financeres, directes o
indirectes i estimades. Es consideraran també les previsions d’amortització, en el termini
concesional i en altres variables de la concessió previstes en el aquest Plec , i en el seu cas
si procedeix el beneficis derivat de l’explotació.
Son criteris de valoració de les ofertes respecte a l’explotació de l’aprofitament de la
Central Hidroelèctrica mitjançant JUDICI DE VALOR, PUNTUACIÓ MÀXIMA 5
PUNTS desglossada:
A.3.2.- Pla d’explotació sostenible per l’aprofitament hidroelèctric es valorarà (Màxim 2
punts):
a) Màxima utilització de l’energia de possible obtenció: Millores o inversió en els
equips electromecànics de la central, amb indicació del cabals d’equipaments
previstos, així com altres mesures que suposin un augment de la producció, en
funció de la incidència en l’augment de la producció. (Màxim 1 punt).
b) Instal·lació i gestió de sistemes de control i seguiment automàtic en continu
dels volums captats i vessats. (Màxim 1 punt).
A.3.3.- Son criteris de valoració de les ofertes respecte a l’explotació de l’aprofitament de
la Central Hidroelèctrica mitjançant CRITERIS OBJECTIUS, PUNTUACIÓ MÀXIM 8
PUNTS, les següents millores, tenint en compte que no es podrà alterar l’ordre, ja que no
es valorarà una millora posterior si no es proposa la realització anterior:
1ª Millora de la producció energètica anyal de la Central Hidroelèctrica.
Puntuació Màxima 4 punts
✓ 1ª = 1 punt per cada 20.000 kWh de més en la producció anual de 2.684.502
kWh.
2ª Millora dels costos d’operació i manteniment de la Central Hidroelèctrica.
Puntuació màxima 4 punts
✓ 2ª = 0,5 punts per cada 1.000 € de menys
Aclariment: Cas de que la concessionària hagi puntuat en l’apartat A.3.2.1ª i no
compleix els criteris els dos primers anys de producció haurà d’abonar a l’Ajuntament
d’Alfarràs, 1.200,00 € per cada punt i any d’incompliment; alliberant-se d’aquest càrrec al
tercer any de producció.
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Cas que la concessionària hagi puntuat en l’apartat A.3.2.2ª i no compleixi els criteris els
dos primers anys de producció no es descomptarà del a producció bruta la diferència dels
imports obtinguts en aquest apartat respecte els costos d’operació i manteniment
estàndards explicitats en la condició econòmica, per tant no entraran en el repartiment del
cànon a cobrar anyalment per l’Ajuntament d’Alfarràs. Aquesta penalització quedarà
abolida a partir del tercer any de producció.
Cas que la concessionària hagi puntuat en l’apartat C i no compleixi els criteris, haurà
d’abonar a l’Ajuntament d’Alfarràs la part proporcional del cànon que hagués tingut que
cobrar per cada mes d’avançat en que sí hagués produït la Central Hidroelèctrica
considerant els cabals dels mesos en qüestió.
No es valoraran les ampliacions de terminis inferiors a nombre de mesos enters.
S’atorgarà a cada apartat la màxima puntuació a aquell que presenti un nivell de
detall, concreció i coherència més elevat i la resta es puntuarà de manera
proporcional. No es valorarà la informació no rellevant.

B PROPOSTA (SOBRE B) REDUCCIÓ TERMINIS (Màxim 5 punts)
B.1.- Reducció terminis Prestació 3, Termini de finalització de l’explotació de la
concessió ( Màxim 5 punts)
✓ B.2 = 1 punt per cada any de reducció als 40 anys.
Així mateix constitueix un requisit de valoració d’aquest criteri la justificació de la
viabilitat econòmica de la concessió. Per això es presentarà documentació independent de
viabilitat econòmic financera de la concessió en el que s’especificarà la utilitat reportada al
concessionari per l’ús privatiu del domini públic hidràulic, especificant ingressos i
despeses , tenint en compte els cànons, taxes, el cànon concessional i termini i amortització
de les obres i altres inversions a realitzar, tant obligatòries com voluntàries. L’estudi de
viabilitat no serà objecte de puntuació però si la viabilitat no queda suficientment
justificada no es valorarà aquest criteri.

SOBRE C
PROPOSTA (SOBRE C) ECONÒMICA AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS
OBJECTIUS (Fins 65 punts)
1 PREU DE LICITACIÓ El fixat en el present plec de condicions podrà ser millorat a la
baixa, distribuïts en funció de les ofertes rebudes. Per determinar el preu de licitació només
es tindran en compte; (Màxim 5 punts)
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.- Prestació 1: 158.667,85 € més 33.320,25 € d’IVA
.- Prestació 2: 1.416.525,84 € més 297.470,43 € d’IVA
.- Prestació 3: El que es menciona com criteris en la clàusula 20.
Per determinar el preu es sumaran els imports ofertats de les dos prestacions ( P1 + P2) i
que vinculen a la prestació 3 i segons la formula següent:

Pi = Pmax x Bi x K
Valor de K: 5
•
•
•

Pi (puntuació que atorga la fórmula a l’oferta i.)
Pmax (puntuació màxima establerta en el plec per al criteri del preu.)
Bi (baixa de l’oferta i ( Preu màxim de licitació – Preu ofertat (P1+P2) )
▪

•
•

Preu màxim de licitació

Bmax (baixa major d’entre totes les ofertes)
K: 5

2.- CANON DE CONCESSIÓ: (Màxim 60 punts) La concessió està subjecte al
pagament del cànon previst en l’article 133 del Reglament del Domini Públic Hidràulic.
Aquest cànon estarà integrat per una part fixa i un altra en funció de l’energia produïda. El
càlcul respondrà a la següent formula:
•

2.1 Cànon anual Fix (Màxim 20 punts) : S’estableix com a cànon fix mínim
d’explotació l’import de 5.000,00 €/any.
*La puntuació màxima (20 punts) s’atorgarà a l’oferta econòmica que proposi
major import del cànon, valorant-se d’acord amb la següent fórmula:
Pi = z ___ OI___
OMA

•
•
•
•

Pi= Puntuació que estem valorant
z = Puntuació màxima del criteri que estem valorant
OI= Import de l’oferta que es valora
OMA= Import de l’oferta més alta de les presentades.
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•

2.2 Cànon de concessió anyal variable ( Màxim 40 punts) : Definit pel percentatge
k, que haurà d’estar comprès entre els valors: (0,10 < k <_ 1). Aquest percentatge
es basa sobre el tant per 1 dels ingressos bruts anuals de la Central que inclouran en
tot cas: producció, subvencions, garanties d’origen, ... i que representarà el cànon
de concessió a satisfer a l’Ajuntament d’Alfarràs els 40 anys de producció, segons
l’establert a la Clàusula 52.
La fórmula d’obtenció de la puntuació d’aquest apartat és regirà pel següent
algoritme:
2.2 = 40 * (k)

S’assignarà la major puntuació possible (K) a la proposta que sumi més punts totals en tots
els apartats. En cas d’empat prevaldrà la màxima puntuació de l’apartat 2.1

Clàusula 21.- Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles que sosté un anàlisis tècnica i
econòmica siguin irrealitzables d’acord amb les condicions del mercat.
Atès l’article 149 de la LCSP, s’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o
desproporcionats aquelles en què l’oferta (criteri C.1 consistent en la suma de l’Oferta
total= P1+P2+P3) es situessin per sota de deu (10) punts percentuals de l’oferta mitjana,
d’acord amb la formula:
Oi <0,90 * OM
On:
Oi = qualsevulla oferta econòmica presentada
OM= mitjana aritmètica de les ofertes, és a dir: OM = 1/n Eoi
En el supòsit que empreses pertanyents a un mateix grup (art. 42.1 del Codi de Comerç),
presentin diferents proposicions per a concórrer individualment a l’adjudicació d’aquest
contracte, es prendrà únicament per a l’aplicació del règim d’apreciació de les ofertes
desproporcionades o anormals, l’oferta més baixa.
Per a totes les demés ofertes del grup s’aplicarà allò que prescriu l’article 86.1 del
Reglament general de la Llei de contracte de les administracions públiques.
En qualsevol cas, amb anterioritat a la consideració de baixa temerària o desproporcionada,
tal i com prescriu l’article 149.4 de la LCSP, es donarà audiència de tres dies al licitador
que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en
particular pel que fa a l’establi que permeti el procediment d’execució del contracte, les
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solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi
per executar la prestació, la innovació i l’originalitat de les prestacions proposades, el
respecte de les disposicions relatives a matèria mediambiental, social o laboral, i del
subcontractació on no es considerarà justificació els preus per sota del mercat o que
incompleixin allò establert a l’article 201; o la possible obtenció d’una ajuda d’Estat. En el
procediment es sol·licita l’assessorament tècnic del servei corresponent.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes si comprova que són normalment baixes
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’establert en
l’article 201.
S’entendrà en tot cas que la justificació no explica satisfactòriament el baix nivell dels
preus o costos proposats pel licitador quan aquesta sigui incomplerta o es fonamenti en
hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, jurídica o econòmic.
Si l’òrgan de contractació, considerant la justificació efectuada pel licitador i els informes
del tècnic del servei corresponent, estima que l’oferta no potser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, aquesta serà exclosa de
la licitador i s’acordarà l’adjudicació a favor de la següent proposició econòmicament més
avantatjosa que s’estimi que potser complerta a satisfacció de l’Administració i que no
sigui considerada anormal o desproporcionada.

Clàusula 22.- Criteris de desempat
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà
el següent criteri de desempat:
Proposicions presentades per aquelles empreses que, hagin presentat la millor oferta del
CANON FIX.
En cas que l’aplicació d’aquest/s criteri/s no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant
sorteig.

Clàusula 23.- Adjudicació del contracte
L’adjudicació provisional i l’adjudicació definitiva haurà de ser acordada per l’òrgan de
contractació i notificada de manera motivada a tots els licitadors.
L’adjudicació provisional concretarà i fixarà els termes definitius del contracte.
A més l’adjudicació provisional s’haurà de publicar en el Perfil del contractant, dins dels 5
dies hàbils següents a la data d’adopció de l’acord.
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L’òrgan de contractació requerirà al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa, per tal que en el termini de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent a
aquell en què va rebre el requeriment, i abans de l’adjudicació, que presenti la
documentació relacionada a continuació:
•

Certificat o document de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en què
consti que ha presentat les declaracions tributàries exigides a l’article 13 del RGLC,
així com acreditar estar al corrent en el pagament de l’Impost sobre Activitat
Econòmiques, mitjançant l’imprès d’alta a la matrícula d’aquest impost, referida a
l’exercici corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració
responsable de no haver-se donat de baixa. En tot cas, les empreses hauran d’estar
donades d’alta a l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.

•

Certificació o document de l’Agència Tributària que acrediti que el licitador es
troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb ella.

•

Certificat o document de la Seguretat Social, acreditatiu d’estar al corrent de les
obligacions envers la Seguretat Social.

•

Fotocòpia del document nacional d’identitat, per acreditar la personalitat del
licitador o persona que legalment el representi.

•

En el cas de concórrer en representació d’una personal natural o jurídica, poder
notarial per signar proposicions en nom de l’altre.

•

Si es tracta d’una persona jurídica, còpia de l’escriptura de constitució de la societat
o modificació testimoni de la inscripció en el Registre Mercantil i acreditació sobre
el capital socials de la mateixa.

•

La capacitat d’obrar de les persones físiques i jurídiques s’acreditarà d’acord amb
allò establert en la clàusula 11 del plec de clàusules administratives particulars.

•

Acreditació de la solvència econòmica i financera, i solvència tècnica o
professional d’acord amb la clàusula 12.

•

Acreditació de la solvència tècnica o professional per qualsevol mitjà establert en la
clàusula 12.

•

En el cas que l’empresa hagi presentat en la declaració de responsable estar inscrit
en el Registre Electrònica de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració de l’Estat, l’òrgan de contractació obtindrà d’ofici, prèvia
sol·licitud directa al Registre esmentat, la certificació electrònica corresponent de
conformitat.
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•

Justificació de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb
la clàusula 11. En el cas d’Unió temporal d’Empreses, el contractista haurà de
contractar l’assegurança requerida a nom de la UTE.

•

Document acreditatiu d’haver constituït les garanties exigides

•

En el cas de s’hagi compromès a dedicar o adscriure mitjans a l’execució del
contracte que li reclami l’òrgan de contractació, haurà de presentar documentació
acreditativa de l’efectiva disponibilitat d’aquests.

•

En el cas d’haver subcontractació, haurà d’acreditar-se l’aptitud del subcontractista
amb el qual el licitador s’ha compromès a treballar.

•

En el cas que resulti requerida a una agrupació d’empreses (UTE), es demanaran
còpies compulsades de l’escriptura pública de la seva constitució, NIF assignat i
nomenament de representant o apoderat amb poder bastant.

•

Cadascuna de les empreses integrants de l’agrupació haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat en la forma establerta en els apartats anteriors i , a més
donaran compliment a allò que estableix l’article 69 de la LCSP.

•

Declaració responsable que acrediti l’afiliació i l’alta en la seguretat social de les
persones treballadores destinades a l’execució del contracte. Aquesta obligació
s’estendrà a tot el personal subcontractat per l’empresa adjudicatària principal.

•

En el cas que comptin amb 50 a més treballadors, s’haurà d’acreditar que almenys
el 2% de la plantilla està composta per persones amb discapacitat, segons estableix
el Reial Decret Legislatiu 1/2013 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió socials.
Alternativament l’empresa licitadora podrà acreditar al seu compliment a través de
les mesures alternatives previstes al Reial Decret 364/2005 de 8 d’abril del
Ministeri de Treball i Afers Socials.

•

En el cas que l’empresa tingui relació amb els paradisos fiscals sense incórrer en
actuacions il·legals, presentarà els moviments financers i tota la informació relativa
a aquesta situació.

Si en el termini anteriorment esmentat no es rep aquesta documentació, l’òrgan de
contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i recavarà la mateixa
documentació del licitador següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes.
L’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins els CINC dies hàbils següents a
la recepció de la documentació esmentada, que haurà de ser motivada i es notificarà als
licitadors i simultàniament es publicarà en el perfil del contractant de l’Ajuntament. En tot
cas, a la notificació i al perfil del contractant, s’indicarà el termini de formalització del
contracte.
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L’òrgan de contractació no podrà declarar deserta la licitació quan hi hagin ofertes
declarades admeses, llevat que presumeixi de forma fonamentada que la proposició o
proposicions no poden ser complertes per fonamentar-se en valors anormals o
desproporcionats. Aquest, abans de l’adjudicació, podrà renunciar a la celebració del
contracte o desistir del procediment d’adjudicació, de conformitat amb allò que preveu
l’article 152 del TRLCSP. En aquests dos últims casos es compensarà als licitadors per les
despeses en que han incorregut, amb informe previs de la Mesa de contractació que
valorarà les despeses aportades i acreditades fefaentment.
Per a determinar que una proposició no pot ser complerta per ser desproporcionada o
anormal, es consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta
presentada. Això no obstant, si l’únic element a valorar és el preu, s’aplicarà allò que
prescriu l’article 85 del RGLC. En tot cas, s’ha de donar audiència a l’interessat i seguir el
procediment establert a l’article 149 de la LCSP.
Les proposicions presentades, tant les que s’han declarat admeses com les han estat
rebutjades sense obrir o les desestimades un cop obertes, seran arxivades en el seu
expedient. Un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició
de recursos sense que aquests s’hagin formulat, la documentació que acompanya les
proposicions restarà a disposició dels interessats.
La notificació de l’adjudicació es farà per mitjans electrònics i es publicarà un anunci
d’adjudicació en el perfil del contractant de l’Ajuntament i en el e-tauler.
Clàusula 24.- Condicions especials d’execució del contracte.
No estan previstes condicions especials de caràcter social o mediambiental en l’execució
del contracte.

Clàusula 25.- Renúncia o desistiment
Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades,
renunciar a celebrar aquest contracte abans de l’adjudicació provisional. També podrà
desistir abans de l’adjudicació provisional quan s’apreciï una infracció o esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
Es compensarà als licitadors per les despeses que haguessin pogut tenir per preparar
l’oferta fins a un màxim de 200,00 €.
En el supòsit que l’adjudicatari renuncies abans de l’adjudicació definitiva o no complís
amb la documentació obligatòria a presentar serà penalitzat amb 200,00 €.
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En el supòsit que l’adjudicatari renuncies o desistís de la seva proposta un cop realitzada
l’adjudicació definitiva, i havent transcorregut un termini tal que impedís que l’Ajuntament
d’Alfarràs pugui proposar un nou adjudicatari i acomplir amb els termes establerts del
Règim retributiu Específic de producció amb energies renovables, aquest adjudicatari
definitiu podrà renunciar o desistir sense dret a cap tipus d’indemnització per les gestions
i/o obres realitzades fins a la data i a més haurà d’abonar l’adjudicatari a l’Ajuntament
d’Alfarràs, l’import corresponent a la fiança dipositada per l’Ajuntament en la
preassignació atès que aquesta serà incautada pel MINETAD per incompliment. Podrà
descomptar-se de l’import de la garantia definitiva si aquesta ja ha estat constituïda.

Clàusula 26.- Confidencialitat de la informació
D’acord amb l’article 133 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys, a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133 de la LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la
informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial, segons
l’annex III que s’haurà de complimentar i lliurar en el sobre de la documentació
administrativa.
En el cas de manca d’indicació (annex II) s’entendrà que la documentació facilitada
no té caràcter confidencial.

Clàusula 27.- Garantia provisional i garantia definitiva
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa
l’article 106 LCSP.
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa dins el termini de DEU DIES hàbils, a comptar des del requeriment de
l’òrgan de contractació, serà la corresponent a 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs,
per a cadascuna de les prestacions.
La garantia definitiva es podrà presentar mitjançant qualsevol de les formes previstes a
l’article 108.1 LCSP.
En els casos especials recollits a l’article 107.2, l’òrgan competent podrà exigir la
constitució d’una garantia complementària dels 5% de l’import d’adjudicació assolint una
garantia total d’un 10% de l’import d’adjudicació, d’acord amb l’article 107.2 de la LCSP,
donant el risc que s’assumeix per les condicions dels compliment del contracte.
La garantia definitiva respondrà del conceptes establerts en l’art. 110 de la LCSP.
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Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per
Notari. Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació bé
mitjançant pagament amb xec bancari, o conformat nominatiu a favor de l’Ajuntament
d’Alfarràs, mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé mitjançant
transferència al compte bancaris ES89 2100 0518 88 0200018071, amb indicació del
número d’expedient o concepte.
La devolució i cancel·lació de la garantia s’efectuarà de conformitat amb el que disposa
l’article 111 de la LCSP, si procedeix, atès que quedarà vinculat la garantia definitiva a la
concessió de l’explotació.

Clàusula 28.- Perfeccionament del contracte
La formalització de contracte es farà en document administratiu dins del QUINZE DIES
hàbils a comptar des del següent a la data de formalització de l’adjudicació. Això no
obstant, el contractista podrà sol·licitar que s’aixequi a escriptura pública assumint les
despeses que se’n derivin.
En el cas que el contracte sigui adjudicat a una agrupació d’empreses i/o societat
concessionària, aquestes hauran d’haver acreditat la seva constitució en escriptura pública,
i el número d’identificació fiscal (NIF) assignat a l’agrupació, abans de l’adjudicació del
contracte.
Quan per causes imputables al contractista no es pugui formalitzar el contracte dins el
termini assenyalats, l’òrgan de contractació entendrà que el licitador ha retirat la seva
oferta, amb la pèrdua de la garantia provisional si aquesta s’hagés constituït, i requerirà la
documentació al licitador següent per ordre que hagin estat classificades les ofertes,
sempre que aquest presti la seva conformitat, llevat en els contractes subjectes a regulació
harmonitzada, de conformitat amb allò que prescriu l’article 150 i 151 de la LSCP.
En el cas d’unions temporals d’empresaris la garantia definitiva es podrà constituir per una
o varies de les empreses participants sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida,
sempre que es garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.
En cas que es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquelles, en la quantia, que correspongui,
en el termini de 15 dies des de l’execució, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució
del contracte.
Clàusula 29.- Cessió del contracte
Els drets i obligacions del contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a un tercer
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de
l’adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la competència en
el mercat i es compleixin els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP. També
es recull la possibilitat de cessió de les participacions de la societat concessionària quan
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aquesta s’hagi constituït amb propòsit específic per als licitadors per l’execució del present
contracte. Es determina que la cessió de les participacions haurà de considerar-se un
efectiu canvi de control i sempre que estigui justificat per les característiques de contracte,
si es produeix una cessió del 51 per cent de les participacions.

Clàusula 30.- Subcontractació
El contractista només, podrà concertar vàlidament amb terceres persones la realització
parcial de determinades unitats d’obres del contracte, mitjançant l’autorització expressa i
per escrit de la Corporació, i de conformitat amb els requisits assenyalats als articles 215 i
216 de la LCSP. A més haurà d’ajustar-se a les normes generals de la Llei 32/2006 de 18
d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la Construcció.
Els licitadors hauran de declarar en la seva proposició si tenen intenció d’executar el
contracte mitjançant empreses subcontractades. En aquest supòsit, caldrà que especifiquin
quina i quines empreses subcontractaran i quines parts dels contracte seran
subcontractades.
Per tal d’assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els
justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes
obligacions es considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que
corresponguin.
Els tercer subcontractats no ha de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes, o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol, o fora d’ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública..
En cas que els tercer subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-lo la documentació descriptiva dels
moviments financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses
subcontractistes.
El contractista estarà obligat a tenir disponibles en tot moment a l’obra el Llibre de
Subcontractació.
Resta prohibida la subcontractació quan l’aportació del subcontractista consisteixi
fonamentalment en l’aportació de mà d’obra.
Els sots-contractistes restaran obligats solament front el contractista principal, que
assumeix, per tant, la total responsabilitat de l’execució de l’obra enfront la Corporació.
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En cap cas, es podrà concertar per part del contractista l’execució parcial del contracte amb
persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en
algun dels supòsits de l’art. 83 de la LCSP, o que estiguin incloses en la suspensió de
classificacions.

Clàusula 31.- Modificació del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir
modificacions en el contracte, per raons d’interès públic i per atendre a causes
imprevisibles, justificant degudament la seva necessitat en l’expedient. En cap cas podrà
afectar a les condicions essencials del contracte.
Es podrà modificar el contracte, d’acord amb els termes i forma establerts en els articles
205 de la LCSP.
Quan sigui necessari introduir modificacions en el projecte de l’obra que regeix el
contracte, el director redactarà la proposta integrada oportuna per als documents que
justifiquin, descriguin i valorin l’obra d’acord amb el tràmit establerta l’article 242 de la
LCSP. L’aprovació per l’Administració requerirà la fiscalització prèvia de la despesa
corresponent i la subjecció del modificat als límits legals i procediment administratiu
determinats en l’article 153 de la LCSP.
Ni el contractista ni el director podran introduir o executar modificacions en l’obra objecte
del contracte sense l’aprovació deguda d’aquelles modificacions i del pressupost
corresponent, llevat d’autorització municipal del director de l’obra per ordenar variacions
de detall.

Clàusula 32.- Acta de comprovació de replanteig i programa de treball
Un cop adjudicat el contracte es tramitarà simultàniament i conjuntament a l’Ajuntament
d’Alfarràs els projectes d’obres i de legalització d’activitats i concessió de llicència, que
hauran de recollir totes les millores i solucions que hagi aportat l’adjudicatari.
Un cop informats favorablement, per les administracions competents, els projectes relatius
a l’objecte del contracte corresponent a la concessió d’obra pública s’aprovaran i es
sotmetran a informació pública per termini d’urgència, per a que es puguin formular les
observacions que es considerin oportunes sobres la ubicació i característiques de l’obra,
això com qualsevol altra circumstància referent a la seva declaració de utilitat pública.
Aquest projecte d’obres s’incorporarà, com a document integrant, del contracte
administratiu de concessió d’obra pública per redacció de projecte, construcció i explotació
de la Central Hidroelèctrica.
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Previ a la formalització de contracte per iniciar les obres: l’adjudicatari haurà d’abonar a
l’Ajuntament d’Alfarràs l’import corresponent a la taxa per “sol·licitud d’autorització
administrativa prèvia”, que ha estat abonada per l’Ajuntament a la Oficina de Gestió
Empresarial, per tal d’avançar amb els tràmits administratius i que ascendeix a 3.841,60 €.
D’acord amb els articles de LCSP, dins del termini de 15 dies des de l’endemà de la
finalització del termini d’exposició pública dels projectes d’obres i activitats, els tècnics de
l’Ajuntament d’Alfarràs , procediran en presència del contractista, a efectuar la
comprovació del replanteig efectuat prèviament a la licitació, redactant l’acta del resultat,
al qual serà signada per ambdues parts, remetent-se una còpia de la mateixa a la unitat de
contractació.
L’adjudicatari haurà de presentar un programa de treball per a que sigui aprovat per l’òrgan
de contractació. Aquesta programa haurà de presentar-se en el termini màxim de 15 dies
des de la formalització del contracte i desenvoluparà aquell presentat en la seva proposició,
que en cap cas, podrà modificar cap de les modificacions contractuals. A la vista d’aquest
l’òrgan de contractació resoldrà sobre la seva aplicació, incorporant-se al contracte.
Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la necessitat
d’introduir modificacions en el projecte, el director redactar en el termini de deu dies i
sense perjudici de la remissió immediata de l’Acata una estimació raonada de l’import
d’aquelles modificacions.
Si l’Administració decideix la modificació del projecte, es redactaran les modificacions
precises per a la seva viabilitat i s’acordarà la suspensió temporal, total o parcial, de l’obra
i s’ordenarà, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts no afectades per
les modificacions previstes en el projecte. Una vegada aprovat el projecte modificat amb el
que disposa la clàusula 29 d’aquest plec de clàusules, serà el vigent a l’efecte del
contracte.

Clàusula 33.- Execució del contracte
Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves normes reguladores.
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos
que en formen part o de les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgats per
l’Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, no eximirà el
contractista de l’obligació de complir-ho.
Direcció de l’obra.
El director designat serà comunicat al contractista per l’Administració abans de la data de
la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al seu
personal col·laborador. Les variacions d’un o altres que s’esdevinguin durant l’execució de
l’obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.
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Contractista i el seu personal d’obra.
S’entén per contractista la part contractant obligada a executar l’obra.
S’entén per delegat d0obra del contractista ( d’ara endavant delegat) el tècnic de grau
mitjà o superior designat expressament pel contractista i acceptat per l’Administració, amb
capacitat professional per a:
•
•
•

Exercir la representació del contractista, quant a l’execució i bon ritme de les obres
Organitzar l’execució de l’obra i interpretar i posar en practicar les ordres rebudes
de la Direcció
Proposar la Direcció o col·laborar en la resolució del problemes que es plantegin
durant l’execució.

L’Administració podrà requerir al contractista la designació d’un nou delegat, i, si s’escau
de qualsevol facultatiu que en delegui, quan així ho justifiqui el ritme dels treballs.
Oficina d’obra del contractista
El contractista al seu càrrec, haurà d’instal·lar abans de començar les obres, i mantenir
durant l’exercici del contracte, una Oficina d’obra en el lloc que consideri més apropiat,
amb la conformitat prèvia del director.

Ordres del contractista
El Llibre d’Ordres s’obrirà a la data de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la
recepció definitiva.
La Direcció hi anotarà les ordres, les instruccions, i les comunicacions que estimi
oportunes, i les autoritzarà amb la seva firma.
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d’Ordres passarà en poder de l’Administració, si
bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.
Facultats de l’Administració respecte del personal del contractista
Quan el contractista, o les persones que en depenguin, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment dels programes de
treball, l’Administració podrà exigir.li l’adopció de mesures concretes i eficaces per
aconseguir o restablir el bon ordre en l’execució del pactat, sense perjudici de les
disposicions vigents en quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del
contracte.
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Inspecció de l’obra
Incumbeix a l’Administració exercir, d’una manera continuada i directa, la inspecció de
l’obra durant la seva execució, a través de la Direcció, sense perjudici que pugui confiar
tals funcions, d’una forma complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i
representants.
Conservació de l’obra
El contractista estarà obligat no solament a l’execució de l’obra, sinó també a la seva
conservació durant el termini de garantia.
També seran al seu càrrec la guarda de l’obra i la vigilància d’afeccions a tercers, amb
especial atenció al trànsit.
Senyalització de l’obra
El contractista està obligat a la conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució;
el subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat dins
de l’obra i de les zones de tercers i en les zones d’inici i final d’obra, per la qual cosa haurà
de complir les ordres que rebi per escrit de la Direcció respecte d’aquestes obligacions.
Les despeses que origini la senyalització esmentada en el paràgraf anterior seran a compte
del contractista.
Interrupció de les obres.
Per cap motiu, podrà interrompre el compliment d’aquest contracte, sense consentiment
previ i formal de l’Ajuntament d’Alfarràs, queda condicionat el present contracte al
compliment que la Central Hidroelèctrica estigui en funcionament en data 31/12/2019.
Mà d’obra.
El contractista adjudicatari, sempre que amb la plantilla habitua, sense fer hores extres, no
li sigui possible complir amb els terminis fixats per acabar les obres haurà de contractar
treballadors, en situació d’atur de caràcter local, anant , en els eu cas, a l’Oficina
d’Ocupació.
Presentació del programa de treball
En el programa de treball, que caldrà que presenti el contractista abans de l’inici de les
obres, amb els termes previstos en l’art. 144 del RGLCP, i s’hauran d’incloure les dades
següents:
a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, amb
expressió del volum d’aquestes
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b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i
materials, amb expressió dels seus rendiments mitjans.
c) Estimació en dies, calendari dels terminis d’execució de les diverses parts de l’obra
i de les operacions preparatòries.
d) Gràfics de les diverses activitats o treballs.
Durant l’execució del contracte s’hauran de complir els terminis fixats en el programa de
treball i en cas d’incompliment dels mateixos, l’òrgan de contractació podrà imposar les
sancions que preveu l’article 192 de la LCSP.
Aportació d’equip i maquinària
El contractista té obligació d’aportar a les obres i al seu càrrec, l’equip de maquinària i els
mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona execució d’aquelles en el termini
estipulat.
Aquest equip també inclourà el tancat, segons el criteri de la Direcció Facultativa, i la
protecció de l’obra i també les connexions del servei provisionals que siguin necessàries.
Materials procedents d’excavacions o demolicions en la pròpia obra.
Els materials o els productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi el
contractista en l’obra, seran dipositats per aquell en l’abocador controlat o estació de
transferència de runes.

Programa de control de qualitat i la seva execució.
El contractista està obligat a dur a terme el programa de control de qualitat redactat per la
direcció facultativa. El laboratori que realitzi els assaigs necessaris haurà d’estar
homologat per la Generalitat de Catalunya.
Es farà una previsió d’1% en el Projecte d’Execució material pel control de qualitat.
D’acord amb el Plec de condicions tècniques particulars, s’entén que la direcció facultativa
elaborarà el programa de control de qualitat i el contractista l’executarà. El preu dels
assajos serà el preu estipulat per l’Institut tecnològic de Catalunya.
El contractista haurà d’abonar sempre els assaigs negatius, fins i tot en el supòsit d’haverse contractat per l’Ajuntament. En aquest cas haurà d’abonar-los directament al laboratori
contra factura conformada pel director facultatiu, que li serà tramesa a l’Ajuntament.
En el cas de no exhaurir la previsió de l’1% es descomptarà de l’última certificació al
tancament de l’obra.

47

Ajuntament d'Alfarràs
Si exhaureix la previsió específica per a assaigs del Pressupost General del projecte de
l’obra, la Direcció Facultativa podrà ordenar la realització d’altres assaigs amb els preus de
referència de l’Institut Tecnològic de Catalunya.
El resultat dels assaigs facultarà en document signat pel laboratori, que s’incorporarà a
l’expedient administratiu de la contractació de l’obra, i pot ser consultat pel contractista.
Instruccions i normes de compliment obligat en la matèria.
Els materials utilitzats en ‘obra hauran d’ajustar-se a les instruccions i les normes
promulgades per l’Administració que versis sobre condicions generals i homologació de
materials, sense perjudici de les específiques que el plec de condicions tècniques puguin
establir.
Recepció i recusació de materials.
El contractista solament podrà fer servir els materials en l’obra un cop fet l’examen previ i
l’acceptació per la Direcció en els termes i la forma que aquesta assenyali per al correcte
compliment de les condicions convingudes.
En tot cas, la recepció dels materials per la Direcció no eximeix al contractista de la seva
responsabilitat de compliment de les característiques exigides en el plec de condicions
tècniques.
Retirada de materials no emprats en l’obra.
A mesura que s’executin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la
policia de l’obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no hi tinguin servei.
Obres defectuoses o mal executades.
Fins que tingui lloc la recepció definitiva, el contractista respondrà de l’execució de l’obra
contractada i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la
circumstància que els representants de l’Administració hagin examinat o reconegut, durant
la construcció, les parts i les unitats de l’obra o els materials emprats o que hagin estat
inclosos aquests i aquelles en els mesuraments i les certificacions parcials.
El contractista queda exempt de responsabilitat quan l’obra defectuosa o mal executada
sigui conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o de vicis del
projecte.
Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses.
Si s’adverteixen vicis o defectes en la construcció o es tenen raons fundades per creure que
existeixen defectes ocults en l’obra executada, la Direcció ordenarà, durant el curs de
l’execució i sempre abans de la recepció definitiva, la demolició i la reconstrucció de les
unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o les accions precises per
comprovar l’existència d’aquests defectes ocults.
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Si la Direcció ordena la demolició i reconstrucció d’unitats d’obra per creure existents en
elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si resulta
comprovada l’existència real d’aquelles vicis o defectes, cas contrari, aniran a càrrec de
l’Administració.

Clàusules 34.- Obligacions socials, Laborals i Econòmiques
Obligacions socials i laborals del contractista.
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball.
A tal efecte, el contractista haurà d’elaborar i presentar amb l’Acta de Replanteig, un pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s’analitzin, desenvolupin i contemplin les
previsions contingudes en l’estudi bàsic de seguretat i salut que hagi aprovat l’Ajuntament,
d’acord amb les previsions establertes en el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre.
Aniran a càrrec del contractista les despeses d’honoraris tècnics competents del Pla de
seguretat, els visats col·legiats i el cost d’execució en obra de totes les especificacions del
Pla; així com també, totes aquelles mesures de seguretat que, a part del Pla, la direcció
facultativa, per les característiques de l’obra, consideri necessaris.
Tanmateix, l’oficina d’obra a què fa referència la clàusula 31 d’aquest plec de condicions,
haurà de disposar d’un llibre d’incidències per tal d’efectuar el control i seguiment del pla
de seguretat i salut (que és independents del llibres d’obres que preveu l’article 54 del
Reglament d’obres, activitats i serveis).
Protecció de la indústria nacional.
El contractista estarà obligat al compliment de totes les disposicions vigents en matèria
d’ordenació i defensa de la indústria nacional.
Seguretat i salut en el treball.
El contractista adoptarà les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball i
les mesures necessàries per evitar que de l’execució del contracte puguin derivar danys al
personal municipal o a la ciutadania en general.
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i higiene en el treball i designarà el
personal tècnic de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents a l’obra.
L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista, o la infracció de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap
responsabilitat per a l’Administració contractant.
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Així mateix el personal de l’empresa contractada no tindrà cap vinculació laboral amb
l’Administració, d’acord amb la Disposició Addicional primera del Reial Decret 2/2012 de
13 de juliol de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la
competitivitat.
L’empres adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte acreditarà mitjançant
declaració responsable l’afiliació i l’alta en la Seguretat Social de les personal treballadores
destinades a l’execució del contracte. Aquestes obligació s’estendrà a tot el personal
subcontractat per l’empresa adjudicatària principal.
Indemnitzacions per compte del contractista.
Serà obligació del contractista indemnitzar els dany que es causin a l’Administració o al
personal que en depenguin, per iguals causes i amb idèntiques excepcions que amb
referència tercers assenyala l’article 134 RGCE.
Despeses i tributs a compte del contractista.
El contractista estarà obligat a satisfer les despeses de formalització del contacte, si
s’escau.
També serà obligació del contractista adjudicatari la col·locació al seu càrrec exclusiu dels
cartells anunciadors i qualsevol altre anunci relacionat amb l’obra, d’acord amb les
instruccions de l’Administració municipal.
I, també seran per complet del contractista tot tipus de tributs que gravin el contracte i totes
aquelles operacions necessàries per a la bona execució de l’obra.
Drets del contractista en casos de força major
El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per danys i perjudicis que se li hagués causat,
per part de l’Administració en els casos de força major estipulats a l’art.239 de la LCSP i
sempre que no existeixi una actuació imprudent per part del contractista, que es tramitaran
d’acord amb el que disposa l’art.146 del RGLCAP, si bé en l’expedient haurà d’acreditar
que, prèviament al succés, havia pres les mesures i les precaucions raonables per prevenir i
evitar, en la mesura del possible ,que les unitats d’obra executades i els materials acoblats a
l’obra poguessin sofrir danys per esdeveniments de la naturalesa.
En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de les mesures i
precaucions raonables per part del contractista, a fi de segregar-ne els danys que s’haurien
pogut evitar si s’haguessin pres mesures oportunes prèvies o immediatament després
d’esdevenir el fet causant dels danys.
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Clàusula 35.- Assegurança de responsabilitat civil.
L’adjudicatari serà responsable de tots els desperfectes i perjudicis ocasionats a
l’Ajuntament d’Alfarràs i a tercers en el desenvolupament de la seva activitat, així com els
danys i perjudici que es derivin del servei prestat.
El concessionari estarà obligat a establir amb una companyia d’assegurances una pòlissa
que cobreixi, a tot risc, total la construcció de la Central i de la responsabilitat civil davant
tercers.
A fi d’acreditar el compliment de la citada obligació, el contractista haurà d’aportar
anualment, a cada venciment de les pòlisses, un certificat d’assegurança, emès per l’entitat
asseguradora, en el què s’acrediti la contractació i el pagament del contracte.
Les assegurances que s’hauran d’exigir al contractista en l’adjudicació són:
a) Durant la construcció:
-

Capital assegurat: Pressupost del contracte de concessió d’obra pública que inclou
el pressupost d’execució material + despeses generals + benefici industrial
Cobertura Bàsica: Danys a l’obra durant el període d’execució
Despeses de demolició i desenrunnament: Mínim 300.000,00 €
Despeses d’extinció d’incendis: Mínim 300.00,00 €
Conseqüència d’error de disseny
Honoraris dels professionals
Període de manteniment: 12 mesos.
Despeses extraordinàries: 100.00,00 €
Riscos de la naturalesa
Robatori i espoliació.
Danys i béns preexistents.

Assegurat addicional i beneficiari: Ajuntament d’Alfarràs, el seu personal depenent i els
tècnics. Tots els pagaments en concepte de franquícia aniran a càrrec del contractista
prenedor de la pòlissa.
b) Responsabilitat Civil.
-

Import assegurat: Dependent del valor de l’obra. Com a mínim, per sinistre i
període, ha de ser de 1.575.000,00 €
Duració: la de l’obra
Cobertures mínimes:
R.C Explotació
R.C Patronal (Sublímit mínim 15.000,00 €)
R. C Creuada
R.C Postreballs (2 anys)
R.C Subsidiària de subcontractistes.
R.C Limítrof / conduccions subterrànies.
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-

R. C Utilització de maquinària.
Defenses i fiances.

Tots els pagaments en concepte de franquícia aniran a càrrec del contractista prenedor de la
pòlissa. L’assegurat addicional i beneficiari serà l’Ajuntament d’Alfarràs, el personal
depenent i els tècnics.
c) Assegurances obligatòries durant la construcció (es sol·licitarà còpia de la pòlissa i
del rebut pagat):
-

Assegurança obligatòria que asseguri la Central Hidroelèctrica i explotació.
Assegurança obligatòria per accidents professionals.

Durant l’explotació de la concessió de l’obra:
d) Assegurança de danys materials – explotació:
Finalitzada l’obra i lliurada per acta de comprovació i per acta de recepció de les sobres, el
concessionari subscriurà una assegurança multirisc de danys materials per a les
instal·lacions, amb vigència anual renovable i amb les següents cobertures mínimes:
Sumes assegurades:
-Edifici – continent: Pel seu valor de construcció o pel valor indicat en el pressupost del
contracte.
- Maquinària, mobiliari i instal·lacions: S’hauran de peritar i valorar per el prenedor.
- Existències – promig: Seran els propis vehicles dipositats en el pàrquing, valorant a tant
alçat el preu per vehicle segons el valor venal x número de places del pàrquing.
- Responsabilitat civil general: mínim 600.00,00 € per sinistre i any, inclosa la RC per
danys a vehicles.
- R.C Patronal (Sublímit mínim 150.000,00 €)
- Defenses i fiances
Cobertures mínimes:
- Incendis, llamps i/o explosió: 100% del continent i del contingut
- Riscos extensius: 100% del continent i del contingut
- Fenòmens elèctrics en transformadors, quadres, etc: 100.00,00 €
- Danys en aparells elèctrics: 30.00,00 €
- Despeses addicionals: desenrunament, demolició, extinció d’incendis, mesures de
l’autoritat , desenfangui, eliminació de restes.
- Danys estètics: 3.000,00 €
- Trencament de vidres: 3.000,00 €
- Robatoris, furs i espoliació del contingut i existències: 50% del valor parcial, incloent
desperfectes per robatori o fur en el continent o contingut: 12.000,00 €
- Altres cobertures que el prenedor desitgi incloure.
Clàusula 36.- Pla de manteniment.
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Previ a la formalització de la concessió, els licitadors hauran de presentar un pla de
manteniment del immobles i de les instal·lacions per a tot el període de concessió, i que
revestirà caràcter contractual.
El pla de manteniment també ha de preveure el manteniment de totes les dependències que
formen part de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs.
Clàusula 37.- Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP a
l’Il·lm. Sr Alcalde, i supletòriament en la part tècnica, el tècnic municipal.
Al responsable del contracte li correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que la prestació pactada es
realitza correctament, dins l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, intervenir en aquest procés de
contractació com a licitador, ni per compte propi ni aliè.
En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte seran exercides pel
Director Facultatiu conforme amb el que es disposa en els articles 237 a 246, corresponentli a més les següents funcions, amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada:
a) Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar
qualsevol incident en l’execució de l’objecte del contracte en els termes que
millor convingui als interessos públics.
b) Resoldre les incidències sorgides en l’execució del contracte, seguint el
procediment establert en l’art. 97 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques (en endavant RGCAP), previ informe de l’adreça
d’obra.
c) Informar en expedients de reclamació de danys i perjudicis i de confiscació de
la garantia definitiva, previ informe de l’adreça d’obra.
d) Proposar, si escau, la pròrroga del contacte, previ informe de l’adreça d’obra.
e) Informar amb caràcter previ a la recepcions parcials i/o totals, previ informe de
l’adreça d’obra.
f) Informar en expedients de devolució o cancel·lació de garanties, previ informe
de l’adreça d’obra.
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g) Proposar l’ampliació del termini d’execució estipulat, previ informe de l’adreça
d’obra.
h) Informar sobre el compliment de termini de garantia, previ informe tècnic.
i) Informar sobre el compliment de les condicions especials i essencials
assenyalades per a l’execució del contracte.
j) Informar sobre sol·licituds de bona execució de prestacions contractades per a
l’expedició de certificacions.
k) Establir les directius oportunes en cada cas, podent requerir a l’adjudicatari, a
qualsevol moment, la informació que precisi acosta l’estat d’execució de
l’objecte del contacte, de les obligacions de l’adjudicatari, i del compliment
dels terminis i actuacions.
l) Acordar, en cas d’urgent necessitat, les mesures precises per aconseguir o
restablir el bon ordre en l’execució dels pactes, o quan el contractista, o
persones d’ell depenent, incorri en actes o omissions que comprometin o
pertorbin la bona marxa del contracte, havent d’abonar a l’òrgan de
contractació.
m) Proposar els reajustaments d’anualitats de conformitat amb l’article 96 del
RGCAP.
n) Proposar i informar respecte de la suspensió de l’execució de la prestació.
o) Assistir als actes de recepció de les obres i subscriure la/s Acta/a de Recepció
que acreditin la conformitat o disconformitat en el compliment.
p) Dirigir instruccions al contractista sempre que no suposi una modificació de
l’objecte del contracte ni s’oposi a les disposicions en vigor o a les derivades
dels Plecs i altres documents contractuals.
q) Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de
contractació.
r) Inspeccionar i ser informat, quan ho sol·liciti, del procés de realització o
elaboració del servei que hagi de ser lliurat, o s’estigui prestant, podent ordenar
o realitzar per si mateixa anàlisis, comprovacions, estudis, enquestes, assajos,
proves, o explicacions sobre la metodologia o elements que se segueixen o
s’empren, establir sistemes de control de qualitat i dictar quantes disposicions
estimi oportunes per a l’estricte compliment del contingut.
s) Emetre informe en expedients de cessió del contracte.
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t) Adonar a l’òrgan de contractació de totes les actuacions realitzades pel
Responsable del Contracte.

Clàusula 38.- Retribució del concessionari.
La retribució del concessionari vindrà donada pels següents conceptes:
•
•
•
•

Benefici Industrial aplicat a la construcció de l’obra.
Benefici Industrial aplicat a l’explotació de la concessió
Retribució del capital aportat segons el criteri establert en el punt 6 d’aquest plec.
Participació en el Benefici de la concessió segons clàusula 20 com a mínim, del
cànon fix i el variable.

Clàusula 39.- Retribució dels redactors dels projecte i dels directors de l’obra
seguretat i salut.
Totes les despeses de la prestació 1 seran a càrrec de l’adjudicatari, així com la Direcció, el
Pla de Seguretat i Salut i qualsevol altra despesa que es generi fins l’inici de l’explotació
del servei.
L’adjudicatari del contracte de concessió d’obra pública de construcció i explotació del
domini públic de la Central Hidroelèctrica d’Alfarràs, efectuarà tots els pagaments d’acord
amb el règim jurídic previst en l’article 200 LCSP.
Clàusula 40.- Causes de resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte les que estableix l’article 211 i 245 de la LCSP, i
s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici i a instància del contractista mitjançant el
procediment en el que es garanteixi l’audiència d’aquest i amb els efectes previstos als
articles 212 i 243 de la LCSP i 110 a 113 DEL RGLCAP.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista li serà confiscada la garantia i
haurà, a més, d’indemnitzar l’Administració dels danys i perjudicis ocasionats en allò que
excedeixi de la garantia incautada.
La resolució del contracte s’acordarà d’ofici o a instància del contractista, per l’òrgan
municipal competent.
Clàusula 41.- Sancions i penalitats per demora.
S’imposaran penalitats al contractista quan incorri en alguna de les causes previstes a
continuació: S’imposaran penalitats al contractista quan s’opti per la no resolució del
contracte i incorri en alguna de les causes previstes a continuació:
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a) Per incompliment del termini, total o parcial s’imposarà: Una penalitat diària en la
proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, IVA exclòs.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100
del preu de contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el
contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
b) Per compliment defectuós: En cas d’incompliment defectuós de la prestació objecte
de contracte o per als supòsits d’incompliment dels compromisos, la regla general
serà imposar penalitats la quantia de les quals no seran superiors al 10% del preu
del contracte, IVA exclòs, sempre que la suma total de les mateixes no superin el
50 per cent del preu del contracte, segons allò que s’estableix l’article 192 LCSP.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis, originats per la demora del contractista , a què
pot tenir dret l’Administració.
Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que
disposa l’article 195 de la LCSP.
En tot cas, la constitució en mora del contractista no requereix interpel·lació i
intimació prèvia per part de l’Administració.
La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la
indemnització per danys i perjudicis originats per la demora del contractista, a què
pot tenir dret l’Administració.
Si el retard es produeix per motius no imputables al contractista, s’estarà a allò que
disposa l’article 213.2 del TRLCSP. En tot cas, la constitució en mora del
contractista no requereix interpel·lació i intimació prèvia per part de
l’Administració.
L’import de les penalitats per demora es deduirà de les certificacions i, en el seu
cas, de la garantia definitiva, de conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de al
LCSP i l’article 139 del RGCE.
La imposició de penalitats correspondrà al President de la Corporació i vindrà
precedida de l’atorgament d’un tràmit d’audiència per termini de 10 dies hàbils.
La imposició de penalitzacions no exclou de responsabilitat per danys i perjudicis
ni la possible resolució del contracte.
En els supòsits d’incompliment de les obligacions assumides pel contractista, l’Ajuntament
podrà constrenyin al compliment del contracte, amb imposició de sancions, o acordar-ne la
resolució.
L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions contractuals donarà lloca a la
imposició de sancions.
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Són faltes molt greus:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’incompliment del termini d’inici d’execució de les prestacions.
L’incompliment durant l’execució del contracte o en el moment de la recepció de
les obres, s’apreciï per l’òrgan de contractació, que per causes imputables al
contractista, se ha incomplert algun o alguns dels compromisos assumits en
l’oferta, en especial als relatius al volum de mà d’obra a utilitzar en l’execució del
contracte.
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que produeixi un perjudici molt greu.
La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.
La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança,
quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en els plecs i en els ofertes del contractista, o quan produeixi
un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.
L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut
en les prestacions.
L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a al subcontractació, tant si
no s’ha comunicat aquesta a l’òrgan de contractació, com l’incompliment en eles
terminis de pagament.
La reincidència en la comissió de faltes greus.
Si en el moment de la recepció de les obres, aquestes no es troben en estat de ser
rebudes per causes imputables al contractista.

Són faltes greus:
•
•
•
•
•
•
•

La resistència als requeriments fets per l’Administració, o la seva inobservança
L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi falta molt greu,
La utilització dels sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en les ofertes del contractista, si
escau.
La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les
disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les
prestacions.
L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, d els obligacions derivades de
la normativa general sobre prevenció de riscos laboral, i en especial, de les del pla
de seguretat i salut en les prestacions.
La reincidència en la comissió de faltes lleus.
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Són faltes lleus:
•
•

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi falta greu.
Qualsevol altres que afectin obligacions de caràcter formal o document exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que n estiguin tipificades com a greus
o molt greus.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis en cas d’incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents;
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10% del preu del contracte. En cas de
reiteració, s’acordarà l’incautació de la garantia definitiva.
b) Faltes greus: multa de fins a un 5% del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 1% del preu del contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.
Les sancions es faran efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte,
de pagament total o parcial, s’haguessin d’abonar al contractista, o sobre la garantia
conforme a la LCSP.

Clàusula 42.- Recepció i termini de garantia.
La rebuda es farà en els termes i amb les formalitats establertes als articles 210 de la LCSP
i 203 i 204 del RGLC.
L’òrgan de contractació determinarà si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment. Si la prestació no es troba en
estat de ser rebuda es farà constar així en l’acta corresponent i es donaran les instruccions
precises al contractista per a què esmeni els defectes observats o procedeixi a fer una nova
prestació de conformitat amb allò que s’ha pactat. A tal efecte, disposa de les prerrogatives
que s’estableixen a l’article 31 de la LCSP.
La Corporació es reserva el dret de realitzar les comprovacions que estimi convenients
sobre la qualitat de l’objecte del contracte a la seva rebuda.
En el moment de la recepció de les obres, i de la expedició de l’acta de comprovació de
l’activitat d’acord amb la legislació sectorial, es comprovarà, en particular, el compliment
pel contractista de les següents obligacions:
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1.- Neteja final de les obres, havent el contractista de restituir a la seva situació inicial les
zones afectades per les obres i no ocupades per aquestes.
2.- El compliment no defectuós del contracte.
3.- El compliment dels criteris d’adjudicació.
4.- El compliment de les condicions d’execució.
Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as build” de
tots els serveis executats així com gravació en format DVD.
El termini de garantia serà DOS anys a comptar des de l’endemà de l’expedició de la
certificació final d’obres.
Si l’obra es malmet amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults
de la construcció, a causa de l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest
respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin durant un termini de 15 anys des de la
recepció.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà
totalment extingida la responsabilitat del contractista.
El contractista respondrà dintre els següents quinze anys dels vicis o dels desperfectes
amagats a causa d’incompliment dolós del contracte.
Durant el termini de garantia esmentada el contractista serà responsable de la conservació
de les obres i de les instal·lacions, d’acord amb el que es preveu en el plec de condicions
tècniques i amb les instruccions que rebi de la Direcció, sempre de forma que aquests
treballs no obstaculitzin l’ús públic o el servei corresponent de l’obra.
El contractista respondrà dels danys o dels deterioraments que puguin produir-se durant el
termini de garantia, llevat que provi que han estat ocasionats pel mal ús i no per
l’incompliment de les seves obligacions d’execució, vigilància i policia de l’obra, en el
supòsit d’un mal ús tindrà dret a ser reemborsat de l’import dels treballs que hagin
d’executar-se per restablir en l’obra les condicions degudes, però no quedarà exonerat de
l’obligació de portar a terme els treballs esmentats.

Clàusula 43.- Devolució de la garantia definitiva
Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que hagin
d’exercitar-se sobre la garantia i transcorregut el termini de la mateixa, si s’escau, es
dictarà acord de devolució de la garantia esmentada o de cancel·lació de l’aval o
assegurança de caució, inicialment respecte a la Prestació 1.
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En el supòsit de recepció parcial, el contractista només podrà demanar la devolució o la
cancel·lació de la part proporcional de la garantia.
En el cas de cessió del contracte no es procedirà a la devolució o a la cancel·lació de la
garantia prestada pel cedent fins que no s’hagi formalment constituïda la del concessionari.
Transcorregut un any o el període que oferti l’adjudicatari, a comptar des de la data
d’acabament del contracte, sense que la recepció formal i la liquidació haguessin estat fetes
per causes no imputables al contractista, es procedirà, sense més demora, a la devolució o a
la cancel·lació de la garantia, una vegada depurades les responsabilitats a què es refereix
l’art. 110 de la LCSP.
Quan l’import del contracte sigui inferior a 1.000.000,00 € euros, si es tracta de contractes
d’obres, o a 100.000,00 € en el cas d’altres contractes, o quan l’empresa licitadora reuneixi
els requisits de petita o mitjana empresa d’acord amb l’article 46 de la Llei 14/2013 de 27
de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, el termini per a la
devolució es reduirà a sis mesos, si s’escau.
Clàusula 43.- Prerrogatives de l’Administració i Jurisdicció competent.
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes administratius i
resoldre els dubtes que ofereix el seu compliment. També pot modificar-los per raons
d’interès públic i acordar la seva resolució, així com determinar-ne els efectes d’aquesta.
Tot això, dintre dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP i
en el RGLC.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, prèvia emissió de l’informe jurídic pertinent,
en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran
immediatament executius.
Al no ser subjecte, el present contracte, a regulació harmonitzada, no procedeix la
interposició del recurs especial en matèria de contractació ni les mesures provisionals
previstes en els articles 44 a 49 de la LCSP.
En quan a la Jurisdicció competent per resoldre les qüestions litigioses sorgides en relació
a la preparació i adjudicació, així com a la interpretació, modificació, compliment, extinció
i efectes d’aquest contracte administratiu seran resoltes per l’òrgan de contractació
competents. Els seus acords posaran fia a la via administrativa, i en contra seva es podrà
formular recurs contenciós administratiu, de conformitat amb allò que preveu la llei
reguladora d’aquesta jurisdicció, a la qual expressament es sotmeten les parts contractants.
Això no obstant, els interessats podran interposar, amb caràcter previ, el recurs potestatiu
de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, tal i com a l’efecte
preveuen els articles 52 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de bases de règim local i 172 del
decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i
de règim local de Catalunya.
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Clàusula 44.- Prerrogatives
L’òrgan de contractació ostenta les prerrogatives:
a)
b)
c)
d)

Interpretar el contracte administratiu
Resoldre els dubtes que plantegi el compliment del contracte
Modificar el contracte per raons d’interès públic
Acordar la resolució del contracte i els efectes d’aquesta.

En els procediments que s’instrueixin per a l’adopció d’acords relatius a la interpretació,
modificació o resolució del contracte s’haurà de donar a tràmit d’audiència al contractista.

Clàusula 45.- Informació confidencial proporcionada pel contractista.
Sens perjudici de les disposicions de la LCSP relatives a la publicitat de l’adjudicació, i a
la informació que s’ha de donar al candidats i als licitadors, aquests podran designar com a
confidencial part de la informació facilitada per ells al formular les seves ofertes, en
especial respecte als secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les
mateixes. Els òrgans de contractació no podran divulgar aquestes informació sense el seu
consentiment.

TÍTOL III. CONTINGUT
L’EXPLOTACIÓ.

OBLIGACIONAL

DE

LA

CONCESSIÓ

DE

Clàusula 46.- Explotació de l’aprofitament hidroelèctric de la Central d’Alfarràs.
Per la present s’establiran les bases de l’aprofitament de la Central Hidroelèctrica segons
l’establert en el Text refós de la Llei d’aigües aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001
de 20 de juliol, en l’article 132.2 del RDPH, i segons l’establert als articles 109 i següents
del RDPH i a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu comú, les
estipulacions contingudes en el present Plec i la legislació de contractes del sector públic.
El present Plec es supedita també allò establert en la contestació a l’escrit de l’Ajuntament
d’Alfarràs de data 21 de juny de 2018 amb número de registre 1940, de la Comunitat
General de Regants del Canal de Pinyana Sindicat de Regs, que s’acompanyarà al present
Plec.
Queden inclosos en l’objecte del present Plec els treballs d’explotació, conservació i
manteniment de totes les ampliacions i modificacions que executin o es portin a terme en
les instal·lacions descrites en les clàusules següents o que es puguin incorporar durant el
termini de vigència de l’explotació concesional, prèvia autorització de l’Ajuntament
d’Alfarràs.
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Les característiques tècniques dels elements de l’aprofitament són les establertes en
l’Avantprojecte i projecte objecte també de la present licitació que condicionaran les
obres i l’explotació del mateix i en el Plec de prescripcions tècniques.
Clàusula 47.- Registre de règim retributiu específic en les convocatòries d’energia
renovable per subhasta regulades per Ordre ETU/215/2017 de 6 d’octubre.
Per tal de beneficiar-se del règim retributiu específic que actualment es troba en estat de
preasignació, el concessionari haurà d’acomplir amb les prescripcions establertes en pel
Règim retributiu específica del qual l’Ajuntament d’Alfarràs és beneficiari.
Les instal·lacions inscrites en el registre de règim retributiu específic en estat de
preasignació en les convocatòries d’energia renovable per subhasta regulades per Ordre
ETU/315/2017 de 6 d’octubre, i Ordre ETU/615/2017 de 27 de juny i correctament
identificades conforme a l’article 17 de la citada Ordre ETU/315/2017, disposen fins el 31
de desembre de 2019, per acomplir amb els requisits necessaris per poder passar a
explotació de les esmentades instal·lacions. L’esmentat termini és “màxim i com a tal
improrrogable”, tal i com s’estableix en l’article 46 del Reial Decret 413/2014 de 6 de
juliol.
El concessionari es troba vinculat al compliment de l’establert a la Guia sobre com
realitzar el pas a explotació d’una instal·lació, a la que es pot accedir:
https://www.mincotur.gob.es/energia/electricidad/energiasrenovables/registroretributivoespecifico/Guia-paso-explotacion.pdf.
En acompliment de l’establert a l’article 46 del Reial Decret 413/2014 de 6 de juny, amb
caràcter general, per poder passar a explotació, és requisit indispensable que la instal·lació
estigui totalment finalitzada per lo qual haurà haver estat inscrita amb caràcter definitiu en
el registre administratiu de instal·lacions de producció d’energia elèctrica, així com haver
iniciat a vessar energia ( el qual s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat emès per la
companyia encarada de la lectura), ambdós requisits amb anterioritat a la data límit
atorgada.
Per acreditar aquests aspectes, se requerirà que aportin, entre altra, aquesta documentació:
•
•
•
•
•

Certificat de data del començament del vessament emès per la companyia
encarregada de la lectura.
Resolució d’inscripció definitiva en el Registre administratiu d’instal·lacions de
producció d’energia elèctrica emesa per l’òrgan autonòmic competent.
Autorització d’explotació definitiva per la potencia sol·licitada.
Certificat de CIL ( codi de la instal·lació a efectes de liquidació) emès per la
companyia encarregada de la lectura.
Annexes VII i XI del Reial Decret 413/2014 de 6 de juny, complimentats pel
sol·licitant.
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S’haurà de sol·licitar el canvi de titular en el Registre de règim retributiu específic en estat
de preasignació, amb caràcter previ a la sol·licitud de pas a explotació de la instal·lació.
Amb caràcter específic, per poder passar a explotació, les instal·lacions identificades
conforme a l’article 17 de la citada Ordre ETU/315/2017 hauran d’acomplir amb els
requisits establerts en aquest.
Serà a càrrec del concessionari qualsevol responsabilitat econòmica que es derivi del
fet que en el termini establert no s’haguessin acomplert els requisits necessaris per
poder passar a explotació dites instal·lacions dins termini i el concessionari no es
pogués beneficiar del règim retributiu específic. En tot cas aquest concessionari
assumirà al seu càrrec els imports que l’Ajuntament d’Alfarràs ha constituït com a
fiança per poder participar i ser beneficiari del règim retributiu. Aquest import
s’haurà d’abonar en tres anualitats següents a la posada en marxa de la Central i a
càrrec del beneficis obtinguts. L’adjudicatari continuarà essent adjudicatari del
present contracte encara que sense beneficiar-se de cap tipus de règim retributiu. No
podent demanar-se a l’Ajuntament d’Alfarràs cap tipus de responsabilitat per aquest
fet, essent a risc i ventura de l’adjudicatari les conseqüències que es derivin d’aquest
fet.
En el supòsit que el concessionari no es beneficiés de règim retributiu per incompliment
dels plecs, i essent que la construcció de la Central Hidroelèctrica es trobés en execució de
més del 50%, aquest presentarà un nou estudi de viabilitat i Pla econòmic financer que
haurà de ser aprovat per l’Ajuntament d’Alfarràs, no plantejant un nou termini de
concessió ni modificació dels cànons ofertats, que no podran ser objecte de negociació.
Clàusula 48.- Règim d’explotació de l’aprofitament hidroelèctric.
a) Limitacions de caràcter mediambiental
En l’operació de l’aprofitament objecte de l’explotació s’hauran de respectar les
limitacions que s’indiquen a continuació:
.- Aquelles derivades de la legislació ambiental de l’Estat i/o de la Comunitat
Autònoma Catalana.
.- Aquelles derivades de la legislació sectorial que resulti aplicable.
.- Aquelles derivades de les figures de protecció ambiental de la zona que pugui
procedir. En concret, el salt s’ubica en un tram del riu Noguera Ribagorçana que es
troba protegit per la legislació ambiental.
.- Aquelles resultats del respecte als cabals ecològics que procedeixin, si s’escau.
.- Aquelles d’obligat compliment sobre la instal·lació dels dispositius de control de
volums segons l’Ordre ARM/1312/2009, de 20 de maig, pel qual es regulen els
sistemes per realitzar el control efectiu dels volums d’aigua utilitzats pels
aprofitaments d’aigua del Domini Públic Hidràulic, dels retorns al citat Domini
Públic Hidràulic i dels vessaments al mateix. En concret s’instal·laran sistemes de
control i seguiment automàtic en continu del volums captats i vessats així com del
control automàtic del cabal circulant en el tram del riu compromès entre la captació
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i la restitució al menys en un rang de cabals que permeti verificar el compliment del
cabal ecològic en el tram.
Règim normal d’explotació.

b)

Amb caràcter general, en l’explotació de la concessió, s’estarà allò disposat en:
•
•

Aquelles disposicions en matèria d’indústria, seguretat i altres sectorials que
siguin d’aplicació per al normal funcionament de la central.
Es prohibirà la pauta d’explotació mitjançant embolades o hidropuntes.

L’adjudicatari haurà de realitzar, al seu càrrec, aquelles obres que estimin oportunes i
aquelles de reparació que siguin precises executar per un correcte aprofitament i
manteniment de les instal·lacions, des de un punt de vista funcional i de seguretat, durant
tot el període concessional, comunicant a l’Ajuntament d’Alfarràs la seva realització.
El personal qualificat i autoritzat de l’Ajuntament d’Alfarràs tindrà accés, en el cas que
així es consideri necessari a totes les instal·lacions objecte de l’aprofitament.
Les resolucions que adopti l’Ajuntament d’Alfarràs en relació a l’explotació seran fermes i
irrevocables i no s’admetrà reclamació per cap concepte en quant al cabals que resultin del
règim d’explotació establert.
c) Cànons d’utilització dels bens de domini públic hidràulic que haurà d’abonar el
concessionari directament a les diferents entitats i/o organismes oficials.
Durant el termini de l’explotació a més de cànon l’establert pel millor licitador de la
oferta, aquest està obligat al pagament dels cànons vigents en cada moment del termini
de l’explotació de la concessió, relatius a la utilització del Domini Públic Hidràulic.
En concret; a data de la convocatòria el titular de l’explotació estarà obligat al
pagament dels següents cànons:
•

Al cànon per utilització de les aigües continentals per la producció d’energia
elèctrica, si procedeix, establert a l’article 112 bis del Text refós de la Llei
d’aigües.

•

Al cànon de regulació, si procedeix, establert a l’article 14.1 del Text refós de la
Llei d’aigües.

•

Quota d’ingrés per l’increment de potencia instal·lada a les turbines fixada per
la Comunitat de Pinyana en 650,00 €/CV, segons acord de la Junta General de
22 de desembre de 2017, per contribuir a les càrregues comunitàries segons
equiparació resultant. ( Informe Comunitat General de Regants del canal de
Pinyana. Exp 24/2018).
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•

Al cànon anual de la Comunitat General de Regants de Canal de Pinyana.

D’acord amb l’article 112 del Text refós de la Llei d’aigües, l’adjudicatari estarà exempt
del pagament del cànon per l’ocupació o utilització dels terrenys de domini públic
hidràulic necessaris per portar a terme de la concessió.
Clàusula 49.- Aprofitament d’aigües que realitzar la Comunitat General de regants
de Canal de Pinyana.
La Comunitat General de Canal de Pinyana és titular d’una concessió administrativa
d’aigües concedida per la Confederación Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), de 11,70 m3/seg
del Riu Noguera Ribagorzana dels que 0,30 m3/seg es destinen a abastament i 11,40
m3/seg per al reg i per la producció d’energia en el diferents salt ubicat en les sèquies,
essent el cabal circulant pel cabal necessari en cada moment per cobrir les necessitats del
cultius i abastaments, essent variables al llarg de l’any, arribant a ser cabal zero en alguns
períodes. Aquesta concessió es troba inscrita en el Registre d’aigües amb el número 32.344
del Ministeri.
Segons informe previ a la concessió es fa constar per part de la Comunitat General de
regants de Canal de Pinyana, que els partícips de la Comunitat titulars d’aprofitaments
hidroelèctrics tenen dret a l’explotació per la producció d’energia elèctrica dels cabals que
en cada moments circulin pel Canal de Pinyana amb destí als regs, que constitueixen
l’aprofitament preferent i al que es troben supeditats, així com al règim de desembassament
del pantà de Santa Ana, durant el termini de duració de la concessió d’aquesta Comunitat
sempre que acompleixin les seves obligacions com a partícips de la mateixa.
En cada cas, el cabal màxim que podrà aprofitar el respectiu aprofitament hidroelèctric serà
el màxim autoritzat per calcular la potència instal·lada.
Durant el termini de l’explotació s’haurà de respectar la captació per la citada Comunitat
de Regants, segons allò al·legat.
En l’informe aportat per Canal de Pinyana vinculat al present Plec de clàusules es fa
constar que: “Aquesta Comunitat no garanteix en cap cas ni moment un cabal d’aigua
circulant mínim pel canal, per lo que el peticionari assumirà el risc i ventura de
l’explotació de la futura central i les seves instal·lacions, sense tenir aquesta Comunitat
cap tipus de responsabilitat en la viabilitat tècnica i economia de l’esmentat projecte”.
Es fa constar que la present que l’Ajuntament en cap cas garanteix el cabal d’aigua
circulant mínim pel canal, per tant no es podrà demanar a l’Ajuntament d’Alfarràs cap
tipus de responsabilitat de cap tipus per aquest fet, essent a risc i ventura de l’adjudicatari
les conseqüències derivades del mateix.
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Clàusula 50.- Normes de règim jurídic i econòmic de la concessió.
Un cop finalitzades les obres, es notificarà a l’Ajuntament d’Alfarràs, fent constar data de
la posada en marxa que haurà de ser anterior al 31/12/2019. Previ es procedirà a sol·licitar
a l’Ajuntament fer efectiva la concessió per l’explotació, acompanyant la documentació
que s’ha establert en el Plec de clàusules i que siguin necessàries prescrites en
l’adjudicació. En l’esmentada sol·licitud se farà declaració explícita d’acceptar, en tot
moment el règim normal de cabals determinat per la Comunitat de Pinyana.
La concessió està subjecte al pagaments dels canons previst integrada per una part fixa i un
altra en funció de l’energia produïda ofertada. El canon ofertat en la licitació haurà de ser
abonat des del dia en que les obres haurien d’haver estat acabades sense pròrrogues en cap
concepte, excepte que les mateixes hagin estat supeditades o retardades per causes de
força major o imputables a l’Administració Pública. El cànon anual s’haurà abonar el
primer trimestre de l’any següent a cada any que es mantingui la concessió, segon la
normativa en matèria de gestió tributaria.
A l’efecte de confeccionar les liquidacions del cànon de producció, el concessionari, durant
els dos meses següents a la data de finalització del període de periodificació, haurà de
facilitar a l’Ajuntament d’Alfarràs les dades de la producció corresponent al període de
periodificació anterior.
L’Adjuntament d’Alfarràs tindrà llibertat d’accés a les instal·lacions, documents i
instruments de mesura per comprovar la veracitat de les dades facilitades.

Clàusula 51.- Ús del bens objecte de la concessió.
El títol concessional estarà a allò disposat en el Règim general contemplat en l’article 115
del Reglament de Domini Públic Hidràulic i, en especial en allò que respecta a
l’establiment per part del concessionari d’una cobertura de risc que cobreixi eventuals
responsabilitat davant de tercer i davant l’Ajuntament d’Alfarràs.
Un cop atorgar el dret concessional disposarà de totes les obres e instal·lacions integrants a
l’aprofitament. Així mateix es farà entrega de tota la documentació disponible respecte a la
mateixa.
De l’ocupació i posada en marxa de les instal·lacions s’aixecarà acta en la que es detallaran
tots els elements que són objecte de la posada a disposició o entrega i qualsevol
circumstància que es consideri rellevants.
Qualsevol altra utilització del domini públic hidràulic ofertat pels licitadors que comporti
autoritzacions del mateix es subjectaran allò que disposi la planificació hidrològica en
vigor, així com allò disposat en el Reial Decret legislatiu 1/2001 de 20 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’aigües, i allò establert en el Reial Decret 849/1986 d’11
d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic.
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Clàusula 52.- Gestió i liquidació del cànon.
El cànon es pagarà per any natural vençut, durant el primer trimestre. El primer any de la
concessió, es pagarà en el primer trimestre del 2021, any posterior a la seva posada en
funcionament.
L’adjudicatari haurà de presentar dintre dels primers 60 dies a l’any una declaració
d’ingressos, acompanyada de la corresponent documentació justificativa.
El serveis administratius de l’Ajuntament d’Alfarràs verificarà la documentació aportada i
farà la proposat de liquidació a realitzar. Una vegada rebuda la liquidació, l’adjudicatari
haurà d’efectuar el corresponent ingrés en la forma i termini de pagament establert.
El valor del cànon fix es podrà revisar cada 5 anys, segons l’IPC.
El valor del cànon variable es revisarà anualment segons les Instruccions al respecte de la
Direcció General d’Aigua del Ministeri de Transició Ecològica, o el que el substitueixi que
estiguin en vigor, o en ausència d’aquelles, la revisió es farà d’acord amb l’evolució del
preu final mig anual de l’energia, corresponent al mercat diari del sistema nacional, o al
preu de venta de l’energia de la central segons correspongui, respecte a la producció.
Serà d’aplicació les instruccions de la Direcció General d’Aigua o organisme que
correspongui, en l’actualitat està en vigor la Instrucció de la Direcció General d’Aigua de
data 1 de juliol de 2015 o les que en cada moment es trobin en vigor i que estableix que
l’actualització del cànon corresponent a l’any “n” es realitzarà respecte a l’any anterior “n1”, segons la formula:
Fn = Precio mercado n / Precio mercado n-1
Com a preu de mercat es prendrà el preu final mig anual de la demanda nacional del
mercat diari, publicat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) u
organisme que la substitueixi en el futur, que podrà consultar-se en la pàgina web de
l’esmentat Organisme (www.cnmc.es).
Els ingressos de la Central Hidroelèctrica provindran bàsicament de la venda d’energia
elèctrica al mercat elèctric majorista. Cal remarcar també la possibilitat d’obtenir ingressos
per part de la venda de les garanties d’origen a comercialitzadores que vulguin certificar la
venda d’energia neta, si s’escau.
Subvencions del registre d’ajudes RESA; subvencions incloses en els pressupostos
generals de l’Estat, on s’especifiquen unes partides per ajudes a projectes locals que
provoquin una disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera, tal i com és el cas de la
futura central hidroelèctrica d’Alfarràs.
Ajudes de projectes de desenvolupament d’energies alternatives i reordenament de l’entorn
natural finançades per diferents projectes macro de la Unió Europea.
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Si en un futur pròxim s’estableixen consums industrial dintre del mateix complex de
l’antiga fàbrica on hi ha situada la central hidroelèctrica i a l’emparament del Reial Decret
900/2015 de 9 d’octubre, per el que es regulen les condicions administratives, tècniques i
econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i
de producció amb autoconsum, es pot valorar la possibilitat de realitzar un autoconsum
dins del mateix grup empresarial, fet que implicaria un augment notable dels ingressos pel
diferencial del preu de venda de l’energia al pool, respecte amb el preu de venda a tarifa
industrial a les Pymes. Cal establir el reconeixement d’aquests ingressos futurs d’aquesta
tipologia en que el repartiment seria idèntic al del cànon preestablert en la present licitació

Clàusula 53.- Constitució de garantia definitiva:
La garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari quedarà vinculada a la concessió a
l’inici del termini concessional, per tal de garantir el compliment de les obligacions
derivades del present contracte concessional i en especial la correcta conservació i
manteniment dels bens que es posen a disposició dels fins de l’aprofitament. Així mateix la
garantia definitiva garantirà que al termini de la concessió els elements objecte de la
reversió seran entregats a l’Ajuntament d’Alfarràs en condicions d’explotació, o enderroc,
si s’escau.
Clàusula 54.- Energia que ha de subministrar-se a l’Administració.
En el present cas no es considera l’entrega d’energia a l’Administració.
Clàusula 55.- Normes d’utilització i conservació de les obres de la concessió.
L’Adjudicatari s’obliga al manteniment i conservació de tots els elements que integren la
central i demés obres que constitueixen el suport estructural de l’aprofitament en perfecte
estat, assumint les despeses que per tal concepte es deriven.
Així mateix seran a càrrec, la neteja, higiene i prevenció de riscos laborables, així com la
reparació de les instal·lacions que siguin necessàries per mantenir-la en condicions
d’utilitat i seguretat, inclús des de el punt de vista estètic, realitzant al seu càrrec les
reparacions ordinàries i extraordinàries que siguin precises qualsevol que sigui el seu abast
o causa.
Abans de realitzar reparacions o substitucions constructives, hauran de sotmetre a
l’autorització de l’Ajuntament, si procedeix, amb l’oportú projecte. Igualment correran a
compte del concessionari les obres e instal·lacions que es portin a terme durant la
concessió, prèvia autorització de l’Ajuntament.
A la finalització de la concessió, s’aplicarà al bens que constitueixen el seu objecte, el
règim de reversió contingut en la base 53 d’aquest Plec.
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El concessionari serà el responsable durant tot el període concessional de la seguretat de la
central, infraestructures de l’aprofitament posades a disposició, així com dels danys i
perjudicis que es puguin ocasionar a tercer en aquestes infraestructures, tant per l’ocupació
del bé públic, com per les activitats que es facin en el mateix, sense que l’Ajuntament
d’Alfarràs siguin responsable de les obligacions contretes per aquell, ni dels danys i
perjudicis causats a terceres persones o coses de les que haurà respondre el titular de
l’autorització administrativa.
El concessionari satisfarà, a la seva exclusiva costa, qualsevol tipus d’impost, llicència o
taxa que gravi els elements objecte de la concessió.
Si el concessionari pretén altres usos o activitats sobre els bens objecte de la concessió
diferents dels que resultin de l’adjudicació de la present licitació, competència de les quals
estigui atribuïda a altres Administracions, haurà prèviament d’obtenir autorització expressa
per part de l’Ajuntament d’Alfarràs, essent a costa del concessionari l’obtenció de les
esmentades Administracions de aquelles llicències o permisos siguin pertinents i del
pagament del tributs o despeses que aquests comportin.
Finalment, totes les activitats i actuacions que es realitzin en matèria de manteniment,
conservació i explotació, tant ordinària com extraordinària, seran degudament recollides, a
més dels informes periòdics que s’elaborin, en la Memòria Anual d’Explotació que serà
presentada a l’Ajuntament en el mes de febrer de l’any següent.
L’Ajuntament d’Alfarràs es reserva la facultat d’inspeccionar en qualsevol moment i
durant tot el termini de la concessió, els bens objecte d’aquesta, per garantir el compliment
de les obligacions assumides pel concessionari en aquest Plec, i les que estableixin en
qualsevol cas, les disposicions legals o reglamentaries aplicables en la matèria.
Clàusula 56.- Causes d’extinció de la concessió.
Són causes d’extinció de la concessió:
a) Mort o incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari individual o extinció
de la personalitat jurídica.
b) Manca d’autorització prèvia en els supòsits de transmissió o modificació per fusió,
absorció, o escissió, de la personalitat jurídica de l’usuari o concessionari.
c) Caducitat per venciment de termini.
d) Rescat de la concessió, prèvia indemnització, si s’escau
e) Mutu acord
f) Falta de pagament del cànon o qualsevol altre incompliment molt greu de les
obligacions essencials assenyalades en aquest plec de clàusules que afectin la
continuïtat.
g) Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament
h) Desafectació del bé, supòsit en el qual es procedirà a la liquidació conforme al
previst a l’article 102 de la Llei de patrimoni de les administracions públiques.
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i) La no execució de les obres de construcció o instal·lacions en el termini establert de
compliment del règim retributiu, si així ho acorda l’ajuntament amb la corresponent
indemnització, si s’escau.
j) La no explotació i/o manteniment de les la Centra Hidroelèctrica una vegada
aquestes estiguin en funcionament.
k) Per raons d’interès públic preponderant
l) La renúncia del concessionari
m) Quan el concessionari no exploti comercialment les plantes solars per si mateix,
inclòs el supòsit de transmissió d’accions o de participacions quan aquell sigui una
societat mercantil, en els termes que estableix l’article 241.j del Reglament d’obres,
activitats, i serveis dels ens locals, llevat que hi hagi l’autorització expressa de
l’Ajuntament
n) Que el concessionari entri en concurs de creditors
o) Qualsevol altra causa establerta en la normativa vigent i en aquest plec de clàusules
L’extinció de la concessió per causa imputable al concessionari requereix el tràmit previ
d’audiència del concessionari. La notificació que a aquest efecte se li trameti ha de fixar les
deficiències concretes advertides i ha de determinar, d’acord amb la naturalesa d’aquestes,
un termini que sigui suficient per poder-les esmenar.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin corregit les deficiències per causes
imputables al concessionari, podrà declarar-se l’extinció de la concessió.
L’extinció de la concessió per a qualsevol d’aquestes causes comporta la terminació del
contracte, el consegüent cessament de la gestió del concessionari i la recuperació de la
possessió de les finques afectades per aquesta concessió.

Clàusula 57.- Reversió i destí de les obres e instal·lacions a la extinció de la concessió.
1) A l’extinguir-se el dret concessional, podrà negociar la prorrogar o si
l’Administració considera possible i convenient la no continuïtat de l’aprofitament,
revertiran a l’Administració gratuïtament, lliure de càrregues i en condicions
d’explotació:
a) Totes les obres e instal·lacions referides en el present Plec.
b) Quantes obres, instal·lacions i edificis amb els seus terrenys adscrits a
l’explotació s’hagin executats pel concessionari com ampliacions, millores o
reformes durant el termini concessional.
Els elements objecte de la reversió seran entregats a l’Administració en condicions
d’explotació i correcte grau d’eficàcia operativa i bondat de conservació. Serà pel compte
del concessionari qualsevol despesa que resulti necessari per l’adequació de les
instal·lacions a les condicions d’explotació.
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L’acreditació de que les instal·lacions es troben en condicions de explotació es realitzarà
mitjançant l’entrega a l’Administració de certificació positiva emesa per l’entitat oficial o
empresa acreditada sobre el compliment de:
•

Les normes d’explotació, plans de seguretat o reglaments, instruccions o normes
tècniques aplicables a cada un dels elements d’acord amb la legislació de la Unió
Europea o espanyola.

•

Les normes de seguretat i salut laboral.

Amb anterioritat a la reversió, el representant de l’Administració inspeccionarà la
conservació de les obres i del material e informarà a la mateixa sobre les reparacions i
reposicions necessàries per mantenir-los en las condicions previstes.
L’Ajuntament podrà acudir als mitjans d’execució forçosa pel compliment d’aquestes
obligacions, si la garantia definitiva constituïda en la Base 53, resultes insuficient als
esmentats fins.
Tots els contractes relacionats amb el manteniment i l’explotació de la planta han d’haver
finit abans de la reversió de la instal·lació, llevat que expressament l’Ajuntament ho hagi
autoritzat, excepte el de cessió d’energia i cobrament. En el cas que no s’acompleixi
aquesta condició serà a càrrec del concessionari les despeses que es derivin de les
resolucions dels contractes.
Sis mesos abans de finalitzar el termini de la concessió l’Ajuntament designarà els tècnics
per a inspeccionar l’estat en què es troba la Central Hidroelèctrica, ordenant, a la vista dels
resultats de la inspecció tècnica , l’execució de les obres i treballs de reparació i reposició
que s’estimin necessàries per mantenir-les en les condicions previstes. Les obres i treballs
de reparació o reposició que calgui efectuar-se seran a compte del concessionari.
En el cas de reversió a favor de l’Ajuntament, el concessionari haurà de tramitar al seu
càrrec la transmissió de totes les llicències, autoritzacions i similars que siguin necessàries
per al canvi en l’explotació de la Central.
Un cop realitzada la reversió el concessionari garantirà durant el termini mínim d’un any el
correcte funcionament de les plantes i tots els seus elements accessoris.
2) Si l’Administració considera inviable o contrari a l’interès públic la continuïtat de
tot o part de l’explotació, i podrà decretar en la resolució d’extinció la demolició
total o parcial, a costa del concessionari, del bens objecte de reversió referits en la
lletra anterior, fixant la data d’inici i terminis per l’execució de les obres de
demolició.
Si la demolició fos parcial, els bens objecte de reversions no afectades per la
demolició, s’entregaran a l’Administració gratuïtament, lliure de càrregues i en
condicions d’explotació en els terminis referits en l’apartat anterior.
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Clàusula 58.- Rescat de l’Ajuntament
L’Ajuntament podrà rescatar la concessió per causes d’interès públic, prèvia audiència del
concessionari.
En aquest supòsit l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al concessionari. Aquesta
indemnització es fixarà a partir de la inversió realitzada i justificada pel licitador
actualitzada per l’IPC, deduint les amortitzacions efectuades, entenent com a tals la que
resulti de dividir la inversió total pels ans de la concessió, i d’acord als anys de la vida de
la concessió.
Si s’ha constituït alguna càrrega sobre el dret real, ( com a obligació personal amb garantia
real), sobre les obres o instal·lacions objecte de la concessió, l’Ajuntament aplicarà la
indemnització que pugui correspondre percebre al concessionari per aquest rescat, en
primer lloc a liquidar la càrrega.
Si s’han constituït servituds o càrregues reals d’altra mena, el concessionari les haurà de
cancel·lar, a voluntat de l’Ajuntament, al seu compte i càrrec. Si el concessionari no
complís aquesta obligació, ho podrà fer l’Ajuntament de manera subsidiària a càrrec de
l’adjudicatari.
Clàusula 59.- Transmissió del dret
El concessionari podrà cedir a tercers la concessió, prèvia autorització de l’Ajuntament.
S’entén per cessió la transmissió del control sobre la societat adjudicataria de la concessió
d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç.
El concessionari haurà de comunicar a l’Ajuntament el projecte de cessió, identificant el
cessionari, el preu i les condicions de pagament.
L’Ajuntament té dret de tempteig durant el termini de dos mesos des de l’endemà del dia
que tingui lloc la notificació del projecte de cessió. Si l’Ajuntament no exercita aquest dret
autoritzarà la cessió sempre que el cessionari tingui les condicions de solvència tècnica i
econòmica similars al concessionari original.
Un cop finalitzada la cessió, s’aportarà una còpia de l’escriptura a l’Ajuntament a efectes
d’exercir el dret de retracte en el termini d’un mes des de la presentació de la còpia de
l’escriptura.
Clàusula 60.- Cessió de l’edifici.
En el cas que l’Ajuntament, per qualsevol títol jurídic, deixi de ser titular dominical o
posseïdor de l’edifici, on s’hagi instal·lat la central, haurà d’aportar les mesures per tal de
garantir la pervivència de la concessió, de manera que el nou titular dominical o posseïdor
es subrogui en totes les obligacions que dimanen del present plec.
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Clàusula 61.- Contingut obligacional de la concessió.
1) Drets de l’Ajuntament.
L’Ajuntament podrà gestionar amb plena llibertat els bens de domini públic i/o
patrimonial que envolten la Central Hidroelèctrica que són objecte de concessió,
segons el règim legal d’aquests béns, mentre la gestió no sigui incompatible amb la
concessió. La construcció i explotació de la Central Hidroelèctrica no limitarà ni
impedirà la gestió dels altres edificis que l’envolten.
L’Ajuntament, com a titular del domini públic i dels terrenys on es construirà la
Central Hidroelèctrica que són objecte d’aquest plec, conserva tots els drets inherents
al domini públic de l’Ajuntament i de tots els bens confrontants.
L’Ajuntament pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de la concessió, i també
les instal·lacions i construccions.
Sense perjudici de les facultats corresponents al director facultatiu assignat pel
concessionari, l’òrgan de contractació podrà designar un supervisor tècnic de la
concessió a qui correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada.
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció
facultativa. El supervisor tècnic podrà accedir en qualsevol moment a l’estament llibre.
L’Ajuntament també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució de la
concessió, que es desenvolupi amb el màxim respecte al medi ambient.
2) Obligacions de l’Ajuntament
Tramitar l’autorització de les obres i actuacions que siguin necessàries sobre els béns
de domini públic objecte del present plec d’acord amb la legislació vigent. Les
autoritzacions seran tant per a la pròpia instal·lació de la central com, en el seu, cas per
al reforçament dels sostres, així com les obres i actuacions necessàries per al seu
posterior manteniment i modificació, d’acord amb el projecte d’obres.
L’Ajuntament gestionarà els béns de domini públic objecte del present plec sense
perjudici de tot allò establert en el mateix, i es compromet a respectar l’exercici de les
activitats de promoció, construcció i explotació de la instal·lació hidroelèctrica i en
especial a no interferir en la producció d’energia.
L’Ajuntament s’obliga a no establir amb cap altra persona o entitat cap acord en relació
a la superfície i vol dels béns de domini públic objecte del present plec de condicions
que puguin ocasionar, directament o indirecta, interferències en l’òptim
desenvolupament de l’explotació que s’hi instal·laran duran tota la vigència de la
concessió.
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3) Prerrogatives de l’Ajuntament.
L’òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar la concessió i resoldre els
dubtes que ofereixi el seu compliment. Igualment podrà modificar, per raons d’interès
públic, els contractes realitzats i acordar la seva resolució dintre els límits i amb
subjecció als requisits i efectes assenyalats en la Llei de contractes del Sector Públic.
Els acords que dicti l’òrgan de contractació, previ informe de la Secretaria Intervenció,
en l’exercici de les seves prerrogatives d’interpretació, modificació i resolució seran
immediatament executius.
4) Drets del concessionari.
El concessionari tindrà dret a utilitzar i gaudir de les instal·lacions executades, amb les
limitacions que el propi caràcter i destinació del bé de domini públic implica.
El concessionari estarà facultat a desenvolupar en el bé concedit les activitats
econòmiques pròpies de l’explotació de les instal·lacions executades.
Cedir els drets i obligacions dimanants de la concessió amb les condicions que
s’estableixen en la Llei de contractes del sector públic.
Explotar econòmicament al seu compte i risc les instal·lacions executades sobre la
Central Hidroelèctrica. A tal efectes l’Ajuntament no assumeix cap responsabilitat pels
resultats econòmics de l’explotació de les instal·lacions. En aquest sentit, cal tenir en
compte que les modificacions de caràcter obligatori a les que la Central pogués veure
sotmesa, no impliquen la modificació dels termes i de les condicions de la present
concessió, que es mantindrà plenament vigent durant el termini establert.
5) Obligacions essencials del concessionari.
El concessionari quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial de la concessió, i a
l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució de la concessió dels mitjans personal i/o
material indicats i compromesos en l’oferta. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol
moment al concessionari que acrediti documentalment el compliment de les
esmentades obligacions.
A més de la resta d’obligacions regulades en aquest plec, i als efectes de la Llei de
contractes del Sector públic, les següents obligacions:
•
•

Redactar al seu càrrec tots els projecte i estudis tècnics necessaris
Obtenir tots els permisos administratius que siguin precisos per al
desenvolupament de l’activitat durant tot el període de la concessió, tant de
l’Ajuntament com de qualsevol altra Administració pública.
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•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

Realitzar tots els tràmits amb la companyia distribuïdora d’energia per garantir
la connexió de la instal·lació.
Realitzar la inscripció en els registres específics .
La concessió podrà ser inscrita, a càrrec del concessionari, en el registre de la
Propietat de Balaguer, a petició de concessionari.
El concessionari està obligat a permetre l’accés a l’Ajuntament, tant del seu
personal com dels contractats a l’efecte per aquest, als efectes de realitzar
treballs de manteniment tal i com s’acordi en un protocol d’accés, sense que
això comporti el dret a cap indemnització, encara que afecti temporalment, de
manera parcial o total, a la producció d’energia elèctrica que genera la
instal·lació existent.
Portar a terme, al seu càrrec, la construcció, el funcionament i el manteniment
preventiu i correctiu de les instal·lacions hidroelèctriques mentre es mantingui
la concessió, no sols les corresponents al propi edifici, sinó també les
necessàries per a la correcta connexió d’aquestes a la xarxa de subministrament
i distribució d’energia elèctrica.
Complir amb la normativa de l’Ajuntament sobre comunicació i senyalització
d’obres, d’acord amb les directrius de l’Ajuntament, i aniran al seu compte i
càrrec les despeses derivades de la seva aplicació.
Designar una persona responsable que faci d’enllaç amb els corresponents
serveis de l’Ajuntament.
Comunicar per escrit a l’Ajuntament les empreses que han de realitzar les obres
i/o instal·lacions i les empreses que hagin de fer el manteniment de les
instal·lacions, si no s’executen directament pel concessionari. Aquesta
comunicació s’haurà de fer abans que les terceres empreses iniciïn els treballs
en els edificis objecte de la concessió.
Haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució de la concessió i
aquesta documentació no podrà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o
utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un
cop extingida la concessió.
Subscriure les assegurances de responsabilitat civil general en quantia suficient
per respondre dels possibles danys que durant la vigència de la concessió es
puguin produir a l’edifici municipal i a tercers.

Clàusula 62.- Prorroga de la concessió.
El període de durada de la concessió és de 40 anys ( o aquella ofertada en la licitació), a
comptar des de l’acta d’inici del funcionament de la Central. Aquesta acta la signaran les
parts el primer mes en que la Central estigui en funcionament i venent energia a la xarxa de
distribució, i en ella s’acreditarà l’inici de la venda d’energia a efectes de la determinació
de l’inici de la meritació del cànon.
S’haurà de tenir en compte el que s’especifica a la Clàusula 4, apartat C).
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La concessió podrà prorrogar-se per mutu acord, de la parts per una durada de 5 anys més,
i una segons pròrroga màxima de 5 anys, essent un total la pròrroga total màxim de 10
anys, sempre condicionada al manteniment de la concessió de Canal de Pinyana, i
sol·licitant-se de forma expressa amb un antelació de sis mesos a la seva finalització. Si el
concessionari vol optar a la pròrroga haurà de sol·licitar-ho a l’Ajuntament en el termini
d’un any abans de la finalització de la concessió i l’Ajuntament tindrà la potestat de
valorar-ho discrecionalment i segons la normativa. En el cas que en el termini de sis mesos
a comptar des de la sol·licitud no haig estat resolta de forma expressa la pròrroga, es
considerarà denegada.

Clàusula 63.- Danys causats com a conseqüència de la concessió.
L’Adjudicatari serà responsable durant l’execució de les obres i l’explotació de la central
de tots els danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol
persona, propietat o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o
negligències.
Les propietats i el serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser reparats pel
concessionari, restablint les condicions primitives o compensant adequadament els danys i
perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent.
L’Ajuntament queda exonerat de tota responsabilitat civil, penal o administrativa que
pogués derivar-se de la construcció i l’explotació de la Central.
L’Ajuntament quedarà exonerat, en tot cas de responsabilitat civil subsidiària per delicte o
altre supòsit generador de responsabilitat civil, atès que el titular de la llicència no es troba
es situació de dependència de l’Ajuntament.

Clàusula 64.- Formalització de la concessió.
La concessió es formalitzarà amb l’adjudicatari en document administratiu dintre del
termini de quinze dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació definitiva.
La formalització es notificarà als licitadors i es publicarà en el perfil del contractant.
El document de formalització constituirà títol suficient per accedir a qualsevol registre
públic.
Quan per causes imputable a l’adjudicatari no es pugui formalitzar la concessió en el
termini previst, l’Ajuntament podrà acordar la seva resolució, sent necessari el tràmit
d’audiència de l’interessat i, quan es formuli oposició per l’adjudicatari, informe de la
Comissió Jurídica Assessora amb indemnització dels danys i perjudicis ocasionats, si
s’escau.
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Si les causes de la no formalització fossin imputable a l’Ajuntament s’indemnitzarà a
l’adjudicatari dels danys i perjudicis que la demora pugui ocasionar, amb independència
que pugui sol·licitar la resolució de la concessió a l’empara de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre.

Alfarràs, Gener 2019
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ANNEX NÚM. 1 ( INCLOURE EN EL SOBRE C)
MODEL DE PROPOSICIÓ
PROPOSICIÓ ECONÒMICA PER PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT OBERT I
TRAMITACIÓ
URGENT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE
(obra)........................................................................................................................................
En
........................................................,
amb
Document
Nacional
d’Identitat
núm........................., expedit a ...................................................., en data ..................... de
............................
de
..................................,
major
d’edat,
de
professió
..................................................., veí de ...................................................... , amb capacitat
jurídica i d’obrar per aquest atorgament, actua en nom propi ( o en representació d
......................................................, per poder que adjunta), concorre al concurs públic per a
la contractació de les obres esmentades, convocat per l’Ajuntament d’Alfarràs, mitjançant
anunci publicat al perfil del contractant, accepta i se sotmet plenament al plec de
condicions administratives i al plec de condicions tècniques, que regulen el contracte, de
forma que accepta l’adjudicació de l’obra, en el cas de resoldre’s el concurs a favor
d’aquesta proposició
Declara, sota la seva responsabilitat, que no es troba sotmès a cap causa d’incompatibilitat
i d’incapacitat per contractar amb l’Administració pública, establertes en el Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic.
Adjunta la documentació exigida en la Clàusula 14 del plec de condicions administratives,
que formen part del SOBRE 1 la referida a personalitat i requisits per a contractar amb
l’Administració local, la del SOBRE 2 referida a la proposta tècnica avaluable mitjançant
un judici de valor i la del SOBRE 3, la que configura aquesta proposició:
1.- Ofereix un preu d’adjudicació de ........................................ (números i lletres)
................................. euros, dels quals .................................................. euros correspon al
pressupost o preu total de la contractació ( P1+ P2) i ................................ euros a l’IVA
(......%) i que es desglossen per a cadascuna de les prestacions segons el següent detall:
Prestació número 1: ................................................ €
Prestació número 2: ................................................ €
Això representa una baixa del ......................................% respecte del preu total de la
contractació.
2.- Cànon:
• C.2.1 Cànon anual Fix:...................................... €
• C.2.2 Cànon de concessió anyal variable: ............................................€
(Data i signatura, i segell de l’empresa)
IL·LTRE SENYOR ALCALDE-PRESIDENT
D’ALFARRÀS

DE

L’EXCM

AJUNTAMENT
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ANNEX II ( INCLOURE EN EL SOBRE A)
DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE LA INFORMACIÓ I
ACCEPTACIÓ DE CLÀUSULES

Sr./ Sra. ........................................................................., amb DNI número ..........................
actuant en nom i representació de ............................................................... en la seva
condició de ..................................................................................,

MANIFESTA

Primer.- Que es troba assabentat de les condicions que resten establertes en els
corresponents plecs, tant administratiu com tècnic, que regeixen la licitació convocada per
al (descripció genèrica de l’objecte del contracte) - Expedient: (Número d’expedient), i
que les accepta incondicionalment totes i cadascuna d’elles.
Segon.- Designa com a informació confidencial facilitada per aquesta licitació, la següent:

(Marqueu amb una creu la informació que es declara confidencial)
1.

Informació continguda en el sobre núm. 1 “Documentació Administrativa”

2.

Informació continguda en el sobre núm. 2 “Documentació Tècnica”

3.

Qualsevol altre que considereu oportú.

El que es fa constar als efectes que pertoquin.

(Signatura)

(Població i data)
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ANNEX III
DECLARACIÓ RESPONSABLE ACREDITACIÓ SOLVÈNCIA TÈCNICA
( INCLOURE SOBRE A)

En / Na ..........................................................................., amb NIF núm. .............................
en nom propi/ en representació de l’empresa .................................................., en qualitat
de ............................................., amb CIF núm. ..........................................., domiciliada a
.........................................., carrer ................................................, núm. .......................,
telèfon núm. ...................................
DECLARA RESPONSABLEMENT:
Que pel que fa a la prestació 1, 2 i 3:
Que a efectes d’acreditar la solvència tècnica exigida per a la redacció del projecte de la
Central Hidroelèctrica .................................................., la relació dels serveis realitzats del
mateix tipus o naturalesa que el de l’objecte d’aquesta licitació durant els darrers 3 anys
són:
ANY 1
Descripció del tipus d’obres

Entitat adjudicatària

Data execució

TOTAL 1

Import adjudicació (€)

0,00 €

ANY 2
Descripció del tipus d’obres

Entitat adjudicatària

Data execució

TOTAL 2

Import adjudicació (€)

0,00 €

(...)
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PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE
ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ D’OBRES QUE COMPREN LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE, LA REHABILITACIÓ I CONSTRUCCIÓ DE LA CENTRAL
HIDROELÈCTRICA, I L’EXPLOTACIÓ DE LA MATEIXA A TRAVÉS DE
L’APROFITAMENT HIDRÀULIC DE TITULARITAT MUNICIPAL.
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1.- ANTECEDENTS
L’objecte de la present licitació segons de l’Avantprojecte compren la rehabilitació la
Central Hidroelèctrica d’Alfarràs situada en el nucli urbà d’Andaní, parcel·la 5, polígon
83480, entre els PKS 4+880 y 5+150 del canal principal pel seu marge dret.
La Central es troba ubicada a l’interior d’una nau que antigament formava part del
complex tèxtil de Filatures Casals, S.A. La fàbrica com a tal va deixar de funcionar l’any
2005. La concessió d’aigua fou atorgada per la Junta de Sequiatge de Lleida, en sessió de
27 de juny de 1896, per utilitzar-la com a força motriu de la fàbrica
L’Ajuntament d’Alfarràs com a partícip d’aquesta Comunitat titular d’aprofitament
hidroelèctric té dret a l’explotació per la producció d’energia elèctrica dels cabals que en
cada moment circulin pel canal de Pinyana amb destí als regs, que constitueixen
l’aprofitament preferent i al que es troben supeditats, així com al règim de desembassament
del pantà de Santa Ana, durant el termini de duració de la concessió d’aquesta Comunitat
sempre que s’acompleixin les seves obligacions com a partícips de la mateixa.
L’Ajuntament d’Alfarràs com a titular de l’aprofitament de concessió d’explotació de la
Central Hidroelèctrica d’Andaní, antiga Central Hidroelèctrica Casals, és posseïdor de
l’atorgament del Règim Retributiu Específic de producció amb energies Renovables.
Aquest fet es degut a que l’Ajuntament d’Alfarràs va participar en la subhasta per
l’assignació del Règim Retributiu Específic a l’emparament del Reial Decret-Llei 9/2013,
de 12 de juliol, pel que s’adopten mesures urgents per tal de garantir l’estabilitat financera
del sistema elèctric; de la Llei 24/2013 de 26 de Desembre, del Sector Elèctric; del Reial
Decret 413/2014 de 6 de juny, pel que es regula l’activitat de producció d’energia elèctrica
a partir de fonts d’energia renovables, cogeneració i residus; i del disposat en el Reial
Decret 359/2017 de 31 de març convocat en l’Ordre ETU/315/2017 de 6 d’abril,
aconseguint una reserva de potencia de 472 kW amb codi d’instal·lació tipus ITR-0105 i
codi identificació PER-000004-2017, tal i com s’explicita en la Resolució de 19 de maig
de 2017 de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la que es resolt el
procediment d’assignació al Règim Retributiu Específic.

2.- OBJECTE
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és la definició de les característiques
i cobertura de les prestacions del serveis d’enginyeria, execució d’obres de la Central
Hidroelèctrica d’Alfarràs i posterior explotació.
La contractació conjunta d’elaboració del projecte i execució de les obres resulta aplicable
en el present cas al concorre els supòsits contemplats en l’article 234 de la Llei 9/2017 de 8
de novembre de Contractes del Sector Públic, per la que se transposen 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, ja que les característiques de les obres permeten
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anticipar diferents solucions en quan al procediment tecnològic dels diferents procediments
constructius i implantació dels diversos elements.
L’Avantprojecte inclou la definició de les obres ha executar en la Central Hidroelèctrica
fins la seva posada en marxa.
El pressupost base de la licitació, es troba establert al Plec de Clàusules, establint-se
sumant els pressupostos d’execució material dels capítol corresponents i aplicables dels
avantprojectes, i es troben inclosos els costos de la redacció del projecte de construcció, els
costos execució de les obres, mesures de correcció mediambiental i de intervenció per la
protecció del patrimoni cultura i la defensa i protecció.

3.- DESCRIPCIÓ DE LA CENTRAL
La central hidroelèctrica es troba a l’interior d’un edifici d’obra que forma part del
complex de l’antiga fàbrica tèxtil Filatures Casals, ubicada en el nucli d’Andaní dintre del
terme municipal d’Alfarràs. La fàbrica com a tal va deixar de funcionar l’any 2005.
Les coordenades d’emplaçament de l’entrada del canal són:
Coordenades entrada canal derivació
Easting
UTM31N - ED50
298429.0
UTM31N - ETRS89
298335.1
Geogràfica - ETRS89 * 0.571209

Northing
4634773.0
4634569.7
41.837351

H **
293
293
293

Les coordenades d’emplaçament de l’edifici central son:
Coordenades edifici central hidroelèctrica
Easting
Northing
UTM31N - ED50
298331.9
4634769.7
UTM31N - ETRS89
298237.9
4634566.4
Geogràfica - ETRS89 *
0.570041
41.837296

H **
293
293
293

Les coordenades d’emplaçament del final del canal de sortida són:
Coordenades final canal de sortida
Easting
UTM31N - ED50
298420.5
UTM31N - ETRS89
298326.6
Geogràfica - ETRS89 *
0.571187

Northing
4634536.0
4634332.7
41.835216

H **
285
285
285
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Dades de Cabal:
La font d’energia de la central prové del curs del cabal d’aigua provinent d’una derivació
del canal de Pinyana que travessa la població.
Els cabals d’aigua en aquesta altura del Canal de Pinyana oscil·len entre 3,5 i 11,4 m3 per
segon en funció de l’època de l’any, comptant uns 14 dies l’any que baixa sec per obres de
manteniment del propi canal.
Els últims 6 anys la mitjana de cabal dels 365 dies ha estat de 6,1 m3/s.
Règim jurídic actual de la instal·lació:
L’Ajuntament d’Alfarràs té aprovats en els seus diferents plans urbanístics la recuperació
de la zona de producció energètica de l’antiga central hidroelèctrica.
La Mancomunitat de Pinyana i la Confederación Hidrográfica del Ebro, CHE, també
avalen la rehabilitació ja que la concessió està vigent i no els interessa de cap de les
maneres perdre-la.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la comissió d’Urbanisme del Departament de
Territori i Sostenibilitat també perllonga el permís de rehabilitació.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General d’Energia i Mines del
Departament d’Empresa i Coneixement també autoritza, sota la presentació de la
documentació detallada ajustada a les magnituds de la concessió, el permís de posta en
marxa de la CH.
Endesa Distribución Eléctrica SLU, autoritza la connexió elèctrica d’evacuació energètica,
sempre hi quan es compleixin les condicions tècniques d’interconnexió per garantir la
compatibilitat amb la seva xarxa, proteccions amb telecomandament i interruptor
automàtic de 25 kV.
Red Eléctrica de España, REE, també autoritza el punt de mesura d’evacuació de l’energia
sempre hi quan es compleixi el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
Al tractar-se d’una central generadora d’energia hidroelèctrica elèctrica inferior a 50 MW
de potència instal·lada, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital autoritzarà i
inscriurà la instal·lació en el seu registre de producció en Règim Retributiu Específic
(RRE) d’energies renovables un cop obtinguts tots els permisos per part de la Generalitat
de Catalunya i de Red Eléctrica de España.
El fet de poder obtenir la inscripció en el Règim Retributiu Específic també està supeditat
al compliment dels terminis establerts en la subhasta IFER per l’assignació del règim
retributiu específic; tal i com disposa el Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo,
convocada en la Orden ETU/315/2017, de 6 de abril. Subhasta en la que l’Ajuntament
d’Alfarràs va participar i aconseguir una reserva de potència de 472 kW, tal i com
s’explicita en la Resolución de 19 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, per la que es resol el procediment d’assignació del RRE.
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Cas de no complir els terminis el MINETAD no inscriuria la CH en el RRE. Ara bé, si es
compleixen els permisos exigits tant per la GENCAT com per REE, encara que fora de
termini, la CH seria legalitzada i inscrita en el registre de productors en regim ordinari,
sense poder fruir dels avantatges obtinguts en la subhasta IFER.
Actualment l’Ajuntament d’Alfarràs ja ha complert la primera fita exigida en la Resolució
de 19 de mayo de 2017, de la Direcció General de Política Energètica y Minas, per la que
es resol el procediment d’assignació del RRE, acreditant el procés de preasignació del
procés PRESES de la subhasta.

4.- DOCUMENTACIÓ DE PARTIDA
La documentació aportada i que serveix de base a la present licitació és l’Avantprojecte i
l’Estudi de viabilitat de la concessió, així com els informes sectorials sol·licitats que
condicionaran el projecte a desenvolupar.
5.- ETAPES DE DESENVOLUPAMENT DEL CONTRACTE.
Durant el contracte es poden distingir diferents etapes:
A.- REDACCIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
Un cop signat el contracte l’adjudicatari hauran de configurar en un termini màxim d’1
mes, un projecte de construcció, en coordinació amb l’Ajuntament d’Alfarràs, que inclourà
el desenvolupament en detall del seu projecte d’obra així com tots els requeriment que rebi
de l’Ajuntament per la definició de les obres necessàries per acomplir amb el Plec de
clàusules, l’Avantprojecte, així com la normativa d’aplicació exigències establertes.
Presentarà també Projecte de Seguretat i Salut, llicència d’activitat si s’escau.
Aquest haurà d’incloure totes les obres i elements electromecànics i de control necessaris,
així com les partides de les probes i assajos preceptius per la normativa aplicable a les
conduccions d’aigua residual, a fi de garantir el funcionament correcte de la conducció,
estació de bombeig, etc.... A més s’inclouran totes les millores ofertades per l’adjudicatari
en la proposta.
La redacció del projecte de construcció serà a càrrec del contractista i el seu cost es
suposarà inclòs en el preu de l’explotació. Si el projecte ha estat aprovat per part del servei
tècnics de l’Ajuntament d’Alfarràs i no es procedeix a l’execució de les obres per
qualsevol circumstància no imputable al contractista, aquest tindrà dret a l’abonament de
l’1% del preu de contracte.
B.- CONSTRUCCIÓ DE LES OBRES E INSTAL·LACIONS I POSADA A PUNT.
De forma immediata l’aprovació del projecte de construcció es signarà Acta de
comprovació, que marcarà l’inici d’aquesta etapa de construcció i compren la construcció

85

Ajuntament d'Alfarràs
civil, la fabricació o adquisició dels equips electromecànics necessari i el muntatge
complert dels mateixos en l’obra, tot segons el projecte.
En tot cas, l’aprovació del projecte de construcció pels serveis de l’Ajuntament d’Alfarràs,
no exonerarà al Contractista ni al redactor del projecte de la responsabilitat pels erros,
omissions o defectes continguts en el mateix ni del compliment dels documents
contractuals.
El contractista haurà d’entregar tota la documentació del projecte en format digital.
La Direcció d’obra decidirà quins punts de la relació final hauran d’estar resolts abans la
posada en marxa i quals hauran de quedar sotmesos a observació durant l’etapa de proves
de funcionament. Es procedirà a la realització de proves prèvies a les de funcionament
definides a l’avantprojecte. Dels resultats de la posada a punt s’aixecarà acta i/o informe
que finalitzarà com un acte en la que la Direcció d’obra declararà el període de Posada a
punt com a finalitzat i serà l’inici de la Posada en marxa.
C.- POSADA EN MARXA
Finalitzades les obres i certificades, s’iniciarà el període per la posada en marxa de la
instal·lació complerta i entrada d’aigua residual en la mateixa. En aquest període es
portaran a terme les operacions necessàries per aconseguir el funcionament conjunt i
estable de la instal·lació complerta, que serà aquell que tots els elements funcionen segons
projecte.
El contractista serà directament responsable, en relació amb tercers, dels danys causats
com a conseqüència del funcionament normar o anormal del sistema, per la qual haurà de
tenir l’assegurança subscrita i obligatòria segons el Plec de condicions. Haurà de quedar
coberta la responsabilitat civil per contaminació, robatori i incendi.
Durant aquesta etapa, es realitzaran els assajos i proves que vinguin determinats en el
Projecte o que sigui ordenats per la Direcció d’obra, i s’inclouran en un acta oficial, sense
que això suposi una variació en el pressupost total de l’obra. Els costos addicionals
derivats de l’extensió del període proves de funcionament per causes que no siguin alienes
al contractista seran a càrrec d’aquest.
De forma prèvia al començament d’aquesta etapa el contractista haurà d’haver obtingut, al
seu càrrec totes les certificacions, llicències, autoritzacions, inscripcions en registres, i
demés requisits que resultin necessàries per al funcionament legalitzat de la instal·lació que
manquin.
Al finalitzar el període anterior, i en base als resultats de les proves de funcionament la
Direcció d’obra, comprovarà el correcte funcionament de la instal·lació i el compliment de
les característiques ofertades, procedint en cas favorable, a acreditar-lo mitjançant acta
signada a l’efecte. Aquest document haurà de tenir necessàriament els següent apartats.
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.- Relació de problemes de funcionament, pendent de resoldre, si s’escau.
.- Llista d’observacions que contingui els punts que hauran de ser estudiats o
vigilats especialment en un futur duran l’explotació
.- Reportatge fotogràfic digitalitzat dels equips e instal·lacions de partida,
identificant amb número i nombre els equips i/o sistemes que es mostrin en cada foto.
.- Relació de planells, especificacions, documents i altres que composaran la
documentació de l’Enginyeria de l’aprofitament.
D.- ENGINYERIA DE DETALL
S’entén enginyeria de detall el desenvolupament dels projectes d’execució de totes les
instal·lacions i sistemes que formen part de l’aprofitament hidroelèctric.
Els projectes d’execució a realitzar seran Projecte del sistema elèctric i control complert
amb integració dels diferents sistemes, així com definició i programació del sistema de
funcionament de l’aprofitament, projectes i definició d’equips i/o sistemes
electromecànics, i definicions tècniques, actuacions, abast i límits dels equips i/o sistemes.
Tots cobriran les parts típiques del projecte. Així mateix, aquells que així s’escaigui hauran
d’anar visats pels corresponents Col·legis professionals oficials, els imports dels quals
seran per compte de l’Adjudicatari i per tant, estaran inclosos en l’oferta econòmica de
l’Adjudicatari. Els projectes hauran de reunir tots els requisits tècnics i administratius per
poder obtenir tots els permisos que siguin necessaris. Es desglossaran les separates
necessàries que els Organismes oficials exigeixin. En cas necessari hauran de ser
realitzades aquelles modificacions que siguin necessàries els organismes públics per
l’obtenció dels permisos pertinents.
L’adjudicatari proporcionarà les còpies que siguin necessàries per presentar als diferents
organismes, així com les modificacions que es vagin produint en el projecte
Tots els detalls i modificacions que siguin necessaris realitzar en la fase d’execució,
passaran a formar par dels projectes de construcció i execució, per formar part al final del
projecte “as built”.
Atenent al criteri de sistemes s’adoptaran com activitats per al desenvolupament de
l’enginyeria les següents:
a) Planells del sistema complert. Comprendre tota la informació necessària per la
definició del sistema des de un punt de vita de funcionament i muntatge.
b) Preparació de la documentació de muntatge. Aquesta informació serà acompanyada
a la carpeta de muntatge del sistema.
c) Preparació de la planificació general del projecte, amb definició d’activitats.
L’Adjudicatari, realitzarà els plànols de planta i alçada generals de cada sistema, aquests
hauran de donar una definició complerta de la seva disposició i constitució.
L’adjudicatari redactar si s’escau:
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.- Elaboració del “Catàleg electromecànic de les instal·lacions”
.- Elaboració del “Manual o Normes d’explotació i manteniment”. Inclou llista de recanvis
per 10 anys de funcionament”
E.- GESTIÓ DE COMPRES
L’adjudicatari realitzarà aquesta tasca consistent en la preparació de tota la documentació
necessària per la realització de les compres d’equips i sistemes necessaris, així com la
preparació del contractes de compra i garantia dels equips corresponents.
F.- DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I DELS MUNTATGES (INCLÒS
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT)
La Direcció facultativa de les obres i dels muntatges electromecànics realitzaran les
funcions que de una forma no limitativa seran les següents:
-

-

Vetllar per i representar els interessos de l’aprofitament hidroelèctric.
Supervisar la construcció i muntatge dels equips i sistemes.
Realitzar signar i visar els certificats de finalització de l’obra i dels muntatges
electromecànics, d’acord amb els models previstos pels Col·legis oficials
corresponents.
Proposar millores en tots els procediments de construcció i/o muntatge.
Establir procediments i normes per al personal de construcció i/o muntatge.
Supervisar i coordinar al personal en les obres de construcció i/o muntatge
Mantenir contactes amb tots els subcontractistes i evaluar les seves capacitats.
Establir directrius de programes de seguretat i salut
Mantenir l’arxiu de dades referents a les obres.
Supervisar els costos i programes d’execució de totes les obres.
Controlar la qualitat d’execució de tots els treballs de construcció i/o muntatge
sense deixar controlar-los en tot moment.
Realitzar l’enginyeria de camp que sigui necessària.
Activar els equips, inspeccionar els que corresponguin i recepccionar, controlar i
mantenir adequadament tots els que arribin a l’obra.
Supervisar les proves preoperacionals i de assajos “in situ”.

Dins de les Direccions facultatives de les obres i muntatges electromecànics, s’integrarà la
coordinació de seguretat i salut, que desenvolupa les següents funcions:
-

Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat
Coordinar les activitats de l’obra i muntatges per garantir que els contractistes
apliquen de manera coherent els principis de l’acció preventiva.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista abans de l’inici de l’obra
i les posteriors modificacions introduïdes en el mateix.
Organitzar la coordinació d’activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control per l’aplicació correcte dels mètodes de
treball.
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-

Adoptar les mesures necessàries per que solament les persones autoritzades puguin
accedir a l’obra, etc....

G.- DOCUMENTACIÓ
L’adjudicatari prepararà una llista de documents previstos per generar al llarg del projecte.
Es presentarà una llista preliminar al començament del projecte que serà revisada
periòdicament.
Tota la informació generada serà enviada a l’Ajuntament d’Alfarràs. La documentació del
projecte estarà subjecta a totes les revisions necessàries per la bona qualitat del projecte.
Així mateix es faran:
-

Informes de seguiment tècnic i econòmica sobre la situació i abast del projecte,
subministres i obra.
Planificació del projectes
Informes tècnics amb propostes de modificació d’unitats o equips.
Informes econòmics amb l’estat i abast de les facturacions dels diferents
contractistes.
Qualsevol altra documentació sol·licitada per l’Ajuntament d’Alfarràs.

L’adjudicatari conformarà també al final de la construcció i posada en funcionament de
l’aprofitament la documentació final de projecte, que estarà formada al menys per:
-

-

-

Projectes “as built” que inclouran tota la descripció, esquemes, diagrames,
programes, plànols de totes les obres e instal·lacions i equips.
Manuals d’utilització tant del software com del hardware dels automatismes.
“Catàleg electromecànic de les instal·lacions” que es composarà de tota la
documentació de fabricants i/o subministradors d’equips, sistemes i materials
(plànols, catàlegs de tots els equips subministrats, certificats d’assajos i protocols
de les proves en fàbrica i central) així com la pròpia de l’enginyeria “As built”
degudament ordenada per disciplines, sistemes i subsistemes amb els volums
necessaris.
Manual o normes d’explotació i manteniment, s’elaborarà en un volum únic i
resumirà de forma simple i pràctica les instruccions de funcionament de tots i
cadascun dels sistemes; un programa o calendari de revisions periòdiques a
realitzar en cada equip, referencies tècniques i comercials dels mateixos. S’inclourà
una llista de recanvis recomanats per 10 anys de funcionament indicant l’equip,
model, marca comercial, fabricant, adreça i telèfon.
Certificats d’OCA d’acord amb la legislació vigent sobre centrals i subestacions
adequació d’equips electromecànics.
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H.COORDINACIÓ
ENTRE
ELS
SUBMINISTRADORS DEL PROJECTE.

DIFERENTS

CONTRACTISTES

I

Es compren:
-

Supervisió, adaptació, i coordinació de l’enginyeria específica aportada pels
subministradors dels diferents paquets.
Organitzar i coordinar als diferents contractistes per evitar interferències entre ells.
Planificar i programar els treballs a realitzar per minimitzar temps morts.
Preparar i facilitar tota la documentació necessària als diferents contractistes, etc.

6.- ORGANIGRAMA DEL PROJECTE
L’Adjudicatari designarà un Director de Projecte amb titulació Enginyer superior amb un
mínim d’anys d’experiència en la direcció de projecte de centrals hidroelèctriques i altres
projectes energètics multidisciplinars i que serà el representants de l’adjudicatari i
responsable de la totalitat dels treballs objecte del present plec.
El Director del projecte per part de l’enginyeria realitzarà el conjunt d’accions següents:
1. Planificar els treballs a realitzar, descomposats en activitats medibles adequades al
grau de control que es va establir. Amb el compliment estricte de cada una de les
fases actualització mensual.
2. Programar aquestes activitats sobre el temps disponible.
3. Revisió i acceptació de les certificacions o facturacions dels diferents contractista
que executin el projecte.
4. Organitzar els recursos i mitjans necessaris, per fer realitat aquestes activitats en
aquells terminis.
5. Conduir el projecte ordenadament, segons el plans i programes establerts.
6. Coordinar entre sí les activitats que son interdependents i finalment.
7. Controlar la realització de tots els treballs.
8. Coordinar adequadament les activitats del projecte amb la direcció de muntatge i
obres.
9. Informar al Director del projecte de qualsevol interferència que detecti en el procés
dels treballs
10. Assistir periòdicament a les reunions que es convoquin
11. Mantenir constantment el control de qualitat, mitjançant la supervisió de tots els
treballs que es realitzen en el projecte.
12. Coordinar i supervisar el funcionament conjunt amb respecte al projecte dels
diferents contractistes, proporcionant-los oportunament la documentació necessària
per al treball
13. Preparació de tota la documentació necessària per l’obtenció dels permisos
administratius, etc.
L’adjudicatari s’obliga a la posada a disposició de tot el personal i mitjans necessaris per la
optima realització dels projecte contractats d’acord amb la planificació del projecte.
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L’adjudicatari nombrarà al Director facultatiu de muntatges electromecànics que serà
responsable del Projecte en l’obra i que contarà amb una experiència mínima acreditada en
projecte energètics. L’Adjudicatari designarà als responsables especialistes depenents del
Director del Projectes encarregats del disseny i definició de tots els elements, equips i
sistemes per la correcta execució dels projectes.
L’Adjudicatari proposarà a l’Ajuntament d’Alfarràs la designació de un Coordinador de
seguretat i salut duran l’execució de l’obra i explotació de la Central que serà el tècnic
competent de l’Adjudicatari integrat amb la Direcció facultativa. L’adjudicatari detallarà
en la seva oferta l’organigrama proposat de l’equip assignat al projecte.
6.- TERMINI D’EXECUCIÓ
En l’oferta haurà de presentar-se una planificació detallada de l’aprofitament amb les
diferents fases dels treballs.
-

Enginyeria de detall
Gestió de compres
Direcció facultativa de les obres i dels muntatges
Proves i posada en marx.

ANNEXES
I.- INFORMES TÈCNICS VINCULANTS A LA LICITACIÓ
Sol·licitats informes sectorials per la valoració del Projecte es determina que les següents
que obliguen a l’adjudicatari al seu compliment i que diu;
1. El Projecte de reconstrucció de la central hidroelèctrica d’Alfarràs no afecta
directament a cap espai natural protegit inclòs a Xarxa Natura 2000, en la mesura
que els treball es circumscriuen a l’edifici i la derivació immediata a aquest sense
afectar al canal d’entrada, punt de captació i punt d’evacuació, ni tampoc a les
característiques de la concessió. (Informe OTTALL20180101)
2. Al tractar-se només de la reconstrucció de l’edifici de l’antiga central i sense -o
gairebé nul·la- intervenció fora del seu àmbit no es previsible que es produeixin
afeccions en el medi ambient i per tant no es considera un supòsit d’avaluació dels
previstos a la legislació vigent. (Informe OTTALL20180101)
3. En tot cas, al tractar-se també d’una rehabilitació d’un edifici antic és susceptible
de generar residus de construcció, que caldrà tractar d’acord amb la legislació
sectorial vigent, minimitzant els seus efectes en l’entorn. (Informe
OTTALL20180101)
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4. L’àmbit de l’actuació projectada no afecta a cap jaciment paleontològic o punt
d’interès geològic, segons consten definits a l’inventari d’Espais d’Interès Geològic
de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat. (Informe ICGC -URB0323/2018)
5. Tenint en compte l’abast i l’objecte de l’actuació proposada, així com la seva
ubicació des del punt de vista geològic i geomorfològic, i que segons els informes
que figuren a l’apartat d’Antecedents l’àrea on es localitza el projecte d’actuació
específica presenta una perillositat natural mitjana enfront esfondraments, l’Institut
Cartogràfic recomana la realització d’un estudi de detall que determini el grau de
perillositat enfront el fenomen involucrat. Tot això es recomana amb caràcter
general que caldria:
•
•

Prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
Evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpic
preexistents. Usualment, no solen ser aptes per a fomentar estructures, i es
poden general assentaments diferencials important en ser sotmesos a
càrregues. (Informe ICGC -URB-0323/2018)

6. En cas d’efectuar-se excavacions o moviments de terra, si aparegués qualsevol resta
paleontològica caldrà atenir-se al que disposa la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de
protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. (Informe ICGC -URB0323/2018).
7. Es fa constar que segons informe de la Direcció General de Transports i Mobilitat
no existeix cap infraestructura aeroportuària en servei ni planificada prop de
l’àmbit estudiat.
8. Es fa constar que segons informe del Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca l’Avantprojecte no afecta a les seves competències.
9. Atenent que es tracta d’una actuació que aprofita aigües de la Comunitat de Regals
del Canal de Pinyana, amb l’objecte d’obtenir electricitat, s’haurà de comptar amb
el seu corresponent permís ( Informe UDPH2018003114).
10. En cas de modificacions en les característiques essencials de l’aprofitament
hidroelèctric, aquestes hauran de quedar reflectides en el corresponent registre
d’aprofitaments industrials de la Comunitat de Regants del Canal de Pinyana.
Paral·lelament, s’hauria d’actualitzar la concessió d’aigües de la Comunitat de
Regants del Canal de Pinyana davant l’Organisme Hidràulic Competent, amb
l’objecte d’incloure les noves característiques d’aquest ús hidroelèctric. ( Informe
UDPH2018003114).
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11. En referència a l’article 48.1.e del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, tenint en compte les modificacions
efectuades a la Llei 3/2012 de 22 de febrer, i l’establert a l’Article 52 del Decret
64/2014 de 13 de maig pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística, la central hidroelèctrica s’ubica:
▪
▪
▪

FORA de les àrees d’aqüífers classificats, segons el Decret 328/1988, d’11
d’octubre
DINTRE de les zones declarades vulnerables en relació amb la
contaminació de nitrats procedents de fonts agràries, segons l’Acord
GOV/128/2008, de 28 de juliol
FORA de zones sensibles declarades per la legislació vigent. ( Informe
UDPH2018003114).

12. SERAN DE COMPLIMENT LES SEGÜENTS CONSIDERACIONS:
-

En cas d’existència, d’altres punts d’abastament (lavabos, etc.) així com
generació d’aigües residuals, caldrà tenir en compte l’informe de l’ACA
Informe UDPH2018003114, que diu:
Qualsevol abastament d’aigua que no provingui d’una connexió a la xarxa
municipal (previ permís de connexió de l’Ajuntament), d’una xarxa de reg
(previ permís de la Comunitat de Regants), o de camions-cuba degudament
autoritzats, i on l’aigua s’extregui d’una captació superficial i/o
subterrània, requereix la tramitació del corresponent expedient
d’aprofitament/concessió, d’acord amb el que estableix el Reglament del
Domini Públic Hidràulic (RDPH) aprovat pel Reial Decret 849/1986 d’11
d’abril i les seves posteriors modificacions.

-

SANEJAMENT: El turbinat de l’aigua del canal per a obtenir electricitat,
no generarà aigües residuals.
No als plànols ni a la documentació de l’Avantprojecte apareix reflectit cap
punt de generació d’aigües residuals (lavabos, etc), En cas d’existència, de
generació d’aigües residuals, caldrà tenir en compte:
Per a dur a terme qualsevol abocament, directe o indirecte, al Domini
Públic Hidràulic, cal disposar prèviament de la corresponent Autorització
d’Abocament d’aigües residuals a sol·licitar al Departament
d’Autoritzacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (que avaluarà la
suficiència del sistema depuratiu adoptat). En relació a aquest aspecte,
resta prohibit realitzar cap mena d’abocament d’aigües residuals –
depurades o no- sobre el Domini Públic Hidràulic, ja sigui de forma directa
(a la llera) o indirecta (per infiltració en el terreny), tret que s’hagi
obtingut la preceptiva Autorització d’Abocament d’acord amb l’establert
als articles 245 i següents del RD 606/2003 de 23 de maig que modifica el
RDPH (en especial l’article 260).
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▪

En cas de connexió a la xarxa de sanejament amb destí a EDAR municipal,
aquesta connexió podria estar subjecta al previ pagament d’una taxa a
l’Agència Catalana de l’Aigua, segons l’establert a l’Article 102 “Creació
de la taxa per l’accés a les infraestructures de sanejament en alta” de la
Llei 5/2017 de 28 de març ( DOGC número 7340, de data 30/03/2017). En
aquest cas, s’haurà de sol·licitar informe previ a l’Agència Catalana de
l’Aigua, amb l’objecte que valori si l’actuació pot estar sotmesa al
pagament de la taxa, o no. ( Informe UDPH2018003114).

13. La Central Hidroelèctrica es troba situada a més de 600 m de distància del marge
dret del riu Noguera Ribagorçana, i a un desnivell d’uns 15 m respecte la llera, pel
que es considera que aquesta instal·lació no es trobaria afectada per inundacions del
riu Noguera Ribagorçana. ( Informe UDPH2018003114).
14. Es constata que les actuacions en qüestió s’ubiquen en una finca situada al marge
dret de la carretera N-230, i encara que l’Avantprojecte no acota distancies respecte
a la CN-230, de la medició realitzada per part dels serveis tècnic de la Demarcació
es comprova que les actuacions queden fora de la zona d’afectació de la N-230 i en
tot cas, fora de la zona de limitació de l’edificabilitat de la mateixa ( art. 32.1 i 33.1
de la Llei 37/2015 de 29 de setembre de carreteres). N/r: 2018.016.AV.L2
15. L’edifici de FILATURES CASALS està protegit com a BCIL. Segons inventari del
Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura:
La colònia de Filatures Casals és un conjunt arquitectònic fundat el 1897 que es va
començar a construir el 1896 i va anar evolucionant fins el 2005, any en què es va
aturar la fàbrica i va començar el seu abandonament. El conjunt estava format
perla fàbrica destinada a la transformació del cotó en fil per a teixir i també per a
cosir i altres espais com el taller, el laboratori independent (n’hi havia un dins la
mateixa fàbrica), la casa dels propietaris, la casa del director, les cases del
majordom i el comptable, la fusteria (antic economat), cases dels treballadors, etc.
La fàbrica pròpiament dita és la nau que data de 1896. També es protegeix com a
bé cultural d’interès local; la casa dels propietaris, el laboratori, i el taller dins del
recinte fabril.
Per Departament de Cultura es valora molt positivament la rehabilitació de la
Central en tant que la ubicació d’un ús en l’edifici protegit, i més quan es tracta de
l’ús propi d’aquesta construcció, pot afavorir a la seva conservació i manteniment
que és, en definitiva, el desitjable quan es proposa una protecció patrimonial.
Encara que es detecten alguns aspecte en els què es podrà aprofundir durant la
realització del o dels corresponents projecte executius i prèviament a l’execució de
qualsevol obra. Es troba a falta major claredat i precisió en la proposta
arquitectònica. Caldrà realitzar documentació gràfica i escrita del projecte en
l’edifici actual que permeti valorar la idoneïtat de l’actuació en els murs, forjats,
cobertes i estructures que conformen aquest BCIL. Essent necessari incorporar un
arquitecte que estudiï i cerqui la millor solució de com afecta a les estructures
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protegides la col·locació de les turbines i alternadors, de quina manera s’accedeix
en coberta o en façana, si és imprescindible el “lluernari abatible” que s’esmenta i
com es formalitza, com es fan les distribucions si es volen conservar determinats
espais, com afecta el canvi de nivells de forjats a les circulacions i connexions amb
les naus laterals o si és possible estudiar la reposició de les encavallades de fusta de
coberta per unes altres de fusta en lloc d’unes d’acer. (Informe 57/2018).
16. Respecte a la construcció plantejada a l’Avantprojecte la Comunitat de Pinyana
concreta que a la nova comporta que es projecta col·locar de descarrega, encara
que l’Avantprojecte no especifica les dimensions ni situació, aquesta haurà d’estar
situada en un punt en el que no es disminueixi la capacitat del desguàs del
sobreeixidor existents. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
17. S’haurà de comprovar l’estat del canal d’entrada a la central (Pk 4+880), de les
conduccions de la instal·lació de les turbines i del canal de sortida fins a la
connexió amb el cana principal de Pinyana (Pk 5-180), per assegurar que no
existeixen pèrdues d’aigua i/o filtracions, por lo que, en el seu cas, haurà
d’impermeabilitzar totes les fissures, juntes de contracció i dilatació de totes les
estructures que estiguin en contacte amb l’aigua. (Informe Comunitat Pinyana
24/2018)
18. El sistema de reixa i neteja reixes que s’instal·li es dissenyarà de manera que els
materials extrets no puguin tornar en cap cas a la llera del canal d’aigües a baix de
la central. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
19. Previ a l’inici de les obres es presentarà davant de la Comunitat el Projecte
constructiu amb descripció detallada de totes les obres e instal·lacions a realitzar i
el Pla d’obres previst, per la seva aprovació per la Comunitat respecte a les que
afectin a la seva infraestructura, comprant especialment que el sobreeixidor
definitiu serà capaç de descarregar més de 11,40 m3/seg, sense provocar
vessaments d’aigua de la central i deixant un reguard de 30 cm entre la làmina
d’aigua i la coronació del caixer.
20. L’adjudicatari serà el responsable de mantenir i conservar tots els elements
d’evacuació de les aigües i del correcte funcionament d’aquests, que seran
suficients per poder donar sortida als cabals circulants, els que passaran per la
central hidroelèctrica i els excedents que no es puguin turbinar com a conseqüència
de les limitacions imposades a la instal·lació. (Informe Comunitat Pinyana
24/2018)
21. Totes les estructures que composaran l’esmentada central, les comportes i els
sobreeixidors, tindran la capacitat suficient per permetre el pas dels cabals
circulants pel canal de Pinyana en qualsevol moment, i que no serà inferior als
11,40 m3/seg en cas de parada total de la central, sense provocar en ningú cas
vessaments tant d’aigües a dalt com aigües a baix de la central i en especial per
l’obertura brusca de les comportes, respectant en tot moment un reguard mínim de
30 cm. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
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22. El peticionari col·locarà un sistema de regulació automàtica de les comportes
aigües a dalt de la central per a que es mantingui un nivell d’aigua que la cota
màxima sigui la coronació del sobreeixidor i que aquestes puguin mantenir la
regulació inclús en cas de fallida de l’energia elèctrica. (Informe Comunitat
Pinyana 24/2018)
23. La instal·lació incorporarà un sistema de “sondes” que facilitin informació al servei
d’explotació d’aquesta comunitat, en el que s’indiquin en temps real els següents
paràmetres(Informe Comunitat Pinyana 24/2018):
.- estat de la central, en funcionament o parada.
.- Nivell d’aigua del canal a l’alçada del sobreeixidor
.- estat i posició de la comporta situada al costat del sobreeixidor, de la nova
comporta si aquesta vessa al canal, i de les tres comportes transversals que
impedeixin l’entrada d’aigua a la zona de la central.
24. S’haurà de preveure que durant el període d’execució de les obres el canal de
Pinyana estarà en servei per lo que el concessionari haurà de donar continuïtat a les
aigües circulants per el mateix en tot moment. (Informe Comunitat Pinyana
24/2018)
25. La Comunitat de Pinyana no garanteix en cap moment un cabal d’aigua circulant
mínim pel canal, per lo que el peticionari assumirà el risc i ventura de l’explotació
de la futura central i les seves instal·lacions, sense que la Comunitat ni
L’Ajuntament d’Alfarràs cap tipus de responsabilitat en la viabilitat tècnica i/o
econòmica de l’esmentat projecte. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
26. Totes les obres projectades e instal·lacions que comportin aniran a càrrec exclusiu
del concessionari, així com les obres i/o treballs que resultin necessaris per
reconduir les possibles filtracions que puguin aflorar durant l’execució i/o
explotació de les obres en el tram del canal afectat per aquestes, no podent vessar
aquestes aigües al canal. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
27. L’Ajuntament d’Alfarràs designarà un tècnic competent com Director de les obres,
que, un cop finalitzades aquestes, presentarà un certificat de direcció d’obres en el
que s’especificaran totes les obres executades i muntatges elèctrics realitzats, tipus
de connexions i potencia instal·lada en la central hidroelèctrica. (Informe
Comunitat Pinyana 24/2018)
28. Amb anterioritat a la posada en funcionament de la instal·lació, la Comunitat de
Pinyana comprovarà que totes les obres realitzades s’ajustaran a les condicions
exposades en aquest informe i a les que s’indiquen en el corresponent acord
d’autorització, especialment respecte a les condicions d’evacuació, i
d’impermeabilització de la llera afectada per les obres. (Informe Comunitat
Pinyana 24/2018)
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29. La futura central hidroelèctrica podrà utilitzar els cabals d’aigua que circulin pel
canal amb un màxim que es correspondrà amb el màxim autoritzat per calcular la
potència instal·lada que és de 10 m3/seg. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)

30. Segons la documentació aportada, la potencia instal·lada de turbines serà de 679,35
CV, resultant de la instal·lació de 2 turbines de 250 Kw cada una. Actualment
l’expressat aprofitament hidroelèctric està equiparat a 642,01 CV, per lo que com la
instal·lació projectada es produirà un increment/alta de 37,34 CV per lo que
l’adjudicatari haurà de pagar la corresponent Quota d’ingrés , que actualment pel
present any 2018 es fixa en 650,00€/CV segons allò acordat per la Junta General de
22 de desembre de 2017 i contribuir a les càrregues comunitàries segons
l’esmentada equiparació resultant. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
31. La Comunitat de Pinyana es reserva el dret de poder realitzar en qualsevol oment
les inspeccions que estimi oportunes per comprovar que en cap cas es supera la
potència màxima autoritzada. Per això, en el supòsit que durant les inspeccions que
es realitzin a les instal·lacions es comprovi que la potència instantània supera la
màxima autoritzada, la Comunitat de Pinyana procedirà a l’actualització de
l’esmentada potència per aquell mateix any i posteriors, amb el cost que pugui
representar ( i que en tot cas serà assumit per l’adjudicatari). (Informe Comunitat
Pinyana 24/2018)
32. Seran a càrrec de l’adjudicatari exclusivament tots els costos necessaris per la
realització d’obres i la seva legalització davant els organismes oficials i de control
competents, així com l’obtenció dels permisos i autoritzacions que, en el seu cas,
corresponguin. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
33. Les expressades condicions assenyalades en aquest informe no impliquen
autorització, que en tot cas i preceptivament, l’Ajuntament d’Alfarràs haurà de
sol·licitar a la Comunitat de Pinyana prèviament a l’inici de les obres que l’afectin,
acompanyant projecte tècnic constructiu definitiu i el pla d’ores previst, per la seva
aprovació. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
34. Segons l’Avantprojecte presentat, poden resultar també afectats per les obres que
contempla altres lleres de reg de distribució secundaris competència de la
Comunitat de regants del Canal de Pinyana d’Alfarràs, per lo que serà l’esmentada
col·lectivitat qui informarà sobre les possibles afeccions a les lleres e
infraestructures de la seva competència i autoritzar, en el seu cas, les actuacions i
obres que afectin als mateixos. (Informe Comunitat Pinyana 24/2018)
35. S’ha realitzat per part de l’Ajuntament d’Alfarràs un ESTUDI GEOLÒGIC, de
l’Entorn de les Antigues Instal·lacions Industrials de Filatures Casals al Carrer
Casals Martin, número 133 d’Alfarràs, realitzat per l’empresa GEOPLANNING
ESTUDIS GEOTÈCNICS, S.L. que informen: Durant els treballs de perforació
realitzats en la present campanya a l’entorn del salt d’aigua no s’han detectat
indicis de cavitats ni buits.
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36. A la finalització de la redacció de les presents Bases resta pendent informe de
Carreteres de la Generalitat, Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i Direcció
General d’Aviació Civil
37. Resta pendent també Autorització administrativa prèvia de la nova instal·lació de
la Central Hidroelèctrica, sol·licitada a l’Oficina de Gestió Empresarial de la
Generalitat de Catalunya.
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II.- INFORMES

99

Ajuntament d'Alfarràs

100

Ajuntament d'Alfarràs

101

Ajuntament d'Alfarràs

102

Ajuntament d'Alfarràs

103

Ajuntament d'Alfarràs

104

Ajuntament d'Alfarràs

105

Ajuntament d'Alfarràs

106

Ajuntament d'Alfarràs

107

Ajuntament d'Alfarràs

108

Ajuntament d'Alfarràs

109

Ajuntament d'Alfarràs

110

Ajuntament d'Alfarràs

111

Ajuntament d'Alfarràs

112

Ajuntament d'Alfarràs

113

Ajuntament d'Alfarràs

114

Ajuntament d'Alfarràs

115

Ajuntament d'Alfarràs

116

Ajuntament d'Alfarràs

117

Ajuntament d'Alfarràs

118

Ajuntament d'Alfarràs

119

Ajuntament d'Alfarràs

120

Ajuntament d'Alfarràs

121

Ajuntament d'Alfarràs

122

Ajuntament d'Alfarràs

123

Ajuntament d'Alfarràs

124

Ajuntament d'Alfarràs

125

Ajuntament d'Alfarràs

126

Ajuntament d'Alfarràs

127

Ajuntament d'Alfarràs

128

Ajuntament d'Alfarràs

129

Ajuntament d'Alfarràs

130

Ajuntament d'Alfarràs

131

Ajuntament d'Alfarràs

132

Ajuntament d'Alfarràs

133

Ajuntament d'Alfarràs

134

Ajuntament d'Alfarràs

135

Ajuntament d'Alfarràs

136

Ajuntament d'Alfarràs

137

Ajuntament d'Alfarràs

138

