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MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE
BARCELONA, S.A. "MERCABARNA"

PLEC DE CLAUSULES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
PEL QUAL ES REGULA LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET
DE SUPERFICIE SOBRE L’EDIFICI DE L’ESCORXADOR
DE MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT
D’ESCORXADOR

EXP. DSUP17101

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
PLEC DE CLAUSULES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES PEL QUAL ES REGULA LA
CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFICIE SOBRE L’EDIFICI DE L’ESCORXADOR DE
MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ESCORXADOR
A.- OBJECTE DE LA LICITACIÓ:

L'objecte de licitació és la constitució d’un dret de
superfície sobre l’edifici de l’escorxador de
Mercabarna i l'explotació de l’activitat d’escorxador,
que es regirà de conformitat amb el present plec de
clàusules.
9.420.000€ preu que haurà de ser millorat a l'alça
pels licitadors en la seva oferta.
Aquest dret s'haurà d'abonar d’un sol cop en el
moment de la formalització del contracte.
640.272,65€, més impostos (IVA). Aquest import
s'actualitzarà anualment.
La durada del contracte és de 20 anys màxim, a
comptar des de la seva signatura que es formalitzarà,
necessàriament, en escriptura pública.
L’import equivalent a 2 mensualitats del cànon
periòdic (106.712,11€).
Vigència del contracte.
La renda es revisarà d’acord amb el que s’estableix en
la clàusula 7.2 d’aquest Plec.
Veure clàusula 9 d’aquest Plec.
Pòlissa Responsabilitat civil per un valor mínim de
15.000.000 €.
No.
Lloc: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A
"MERCABARNA", c/ Major de Mercabarna, 76, Centre
Directiu, 5a planta, 08040 Barcelona.
Data fins: 19/12/2017 a les 14:00h.

B.- CÀNON FIX INICAL I AVANÇAT :

C.- CÀNON PERIÒDIC ANUAL:
D.- DURADA DEL CONTRACTE:
E.- GARANTIA DEFINITIVA:
F.-TERMINI DE GARANTIA:
G.- REVISIÓ DE PREUS:
H.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA :
I.- ASSEGURANCES:
J.- CESSIÓ DEL CONTRACTE:
K.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

L.- OBERTURA DE PROPOSTES ECONÒMIQUES:

Lloc: Mercados de Abastecimientos de Barcelona,
S.A."MERCABARNA", c/ Major de Mercabarna, 76,
Centre Directiu, 5a planta, 08040 Barcelona.
Data: 12/01/2018 a les 10:00h.
Dia: 27/11/2017.
Hora: 05:00 del matí.
Dia: 11/12/2017
Hora: 05:00 del matí.
Lloc de trobada: Vestíbul del Centre Directiu.
Persona de contacte: Departament Comercial.
Les empreses interessades en realitzar aquesta visita,

M.- VISITA A LES INSTAL·LACIONS:
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hauran de comunicar les seves dades i les de la
persona/es que assistirà/an a la visita (màxim 2 per
empresa)
a
contractacio@mercabarna.cat
i
jgarcia@mercabarna.cat, abans de les 14:00 hores de
dia 24.11.17 per la 1ª visita i abans de les 14:00 hores
del dia 7.12.17 per la 2ª visita.
Tret d’aquestes dos visites no està previst realitzar
cap visita més. La visita es farà conjuntament. En
finalitzar la visita es lliurarà a cada empresa
certificació acreditativa d’haver realitzar la mateixa
que s’haurà d’incloure al sobre 2.
N.- PUBLICITAT D’INFORMACIÓ RELACIONADA S’informa a tots els interessats que la informació
AMB LA LICITACIÓ.
relacionada amb aquesta licitació serà publicada a la
Plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya, incloent, en el seu cas, els advertiments
pertinents:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/Ap
pJava/perfil/Mercabarna/customProf
També podran accedir a través
http://www.mercabarna.es/perfil-del-contractant/
“Licitacions i negociats publicats a partir del
15/06/2016”.
O.- SERVEI D’INFORMACIÓ I RESOLUCIÓ DE S’informa als licitadors que es posa a la seva disposició
CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS
dues adreces de correu electrònic per atendre
consultes:
- Consultes administratives i jurídiques:
contractacio@mercabarna.cat
- Consultes tècniques: jgarcia@mercabarna.cat
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PLEC DE CLAUSULES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES PEL QUAL ES REGULA LA
CONSTITUCIÓ D'UN DRET DE SUPERFICIE SOBRE L’EDIFICI DE L’ESCORXADOR DE
MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ESCORXADOR

PLEC DE CLÀUSULES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES
TRAMITACIÓ:
PROCEDIMENT:
EXP. NÚM.:

ORDINÀRIA
OBERT
DSUP17101

CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM URBANÍSTIC DE LA PARCEL·LA
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA SOCIEDAD ANONIMA (en endavant
MERCABARNA) és propietari d’una parcel·la de 27.361,79 m2 situada en la Zona d’Activitats
Complementàries (ZAC), de la Unitat Alimentària de Barcelona “MERCABARNA”, entre els
carrers Transversal 2 i 4 i Longitudinal 6 i 10, de superfície construïda 32.491,43 m2 i de
l’edifici construït sobre la mateixa que es destina al servei d’escorxador. Aquest servei es
prestat en l’actualitat per aquesta societat mitjançant un contracte de serveis amb
CONDIALIMENT S.C.C.LTDA
El present plec de clàusules té per objecte constituir un dret de superfície sobre aquest edifici
amb l'explotació de l’activitat d’escorxador, que es regirà de conformitat amb el present plec
de clàusules i el de prescripcions tècniques.
S'adjunta com Annex A plànol de situació de la finca i l’edifici sobre el que es constituirà el dret
de superfície.
L’edifici de l’escorxador està situat dins del recinte de Mercabarna des de 1979 procedent de
l’antic Escorxador de la ciutat, que estava ubicat al Parc Joan Miró de Barcelona.
Amb un volum de sacrificis anual d’unes 22.000 tones de vedella, xai, cabrit i cavall, dóna
servei de matança a les empreses càrnies del recinte.
La instal·lació, que ocupa una superfície de 32.491,43 m2 disposa de dues línies de sacrifici –
una per a boví i equí i una altra per a oví i caprí–, així com corrals per al bestiar, una zona de
sagnat, cambres frigorífiques per a l’emmagatzematge de la carn i una sala de despulles, entre
d’altres.

1.1.- Descripció de l’edifici
__________________________________________
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Edificació aïllada ubicada a la zona nord-est de la Unitat Alimentària de Barcelona
“MERCABARNA”. Limita amb els carrer Longitudinal 10 al nord, Longitudinal 6 al sud,
Transversal 2 a l’est i el carrer Transversal 4 a l’oest.
L’edifici es compon d’una edificació principal en forma rectangular, amb una superfície total
construïda de 32.491,43 m2, dels quals 19.099,49 m2 són en planta baixa, 2.694,72m2 en
entreplanta i 10.697,22 m2 en 1ª planta, inclòs altell. A més d’una zona no edificada dedicada a
la càrrega i descàrrega de mercaderies de 8.262,30 m2.
A l’edifici Escorxador en planta baixa es troba la zona d’estabulació, la de sacrifici, sagnat,
cambres frigorífiques, sala de vendes i diversos espais llogats a empreses càrnies. En el pis
entreplanta es situa l’activitat de triperia i diversos despatxos llogats a empreses càrnies, a
més de vestidors. En la 1ª planta es situa l’espai de feinejat, cambres frigorífiques i diverses
oficines.
En el seu conjunt, l’edifici compta amb:
-

26.657m3 de fred (tant fred negatiu com positiu), necessaris per l’abatiment de la carn
un cop sacrificada, així com per l’emmagatzematge abans de la seva distribució.

-

4.264 m2 de corrals, per a acomodar els animals abans del sacrifici.

-

En la part exterior hi ha zones de descàrrega de bestiar o la zona de càrrega i
descàrrega per a camions (cantonada C/ Transversal 2 i Longitudinal 10).

-

Estació transformadora elèctrica, sala de màquines i sala de calderes.

-

diversos locals i despatxos llogats a empreses càrnies i on es situen les dependències
per als serveis veterinaris.

S’adjunten plànols com Annex B, C i D.
Quadre de superfícies:
• Superfície total de terreny 27.361,79m2
o Superfície ocupada per la construcció en planta baixa 19.099,49m2
o Superfície càrrega i descàrrega 8.262,30 m2
•

Superfície edificada 32.491,43 m2
o Superfície construïda en planta baixa 19.099,49 m2
o Superfície construïda en entreplanta pis 2.694,72 m2
o Superfície construïda en 1ª planta, inclòs altell 10.697,22 m2
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Característiques constructives de l’edifici:
Infraestructures i cimentació:
La cimentació es fa mitjançant pilotatge i sabates esbiaixat de formigó armat i
impermeabilitzat, rasa correguda sota els murs de càrrega en el corral.
Murs de contenció de terres de formigó armat.
Xarxa de desaigua pluvial i residual al col·lector exterior.
Estructura, tancament i coberta:
Estructura porticada de formigó armat, murs de càrrega, estructura metàl·lica amb perfils
d’acer laminat en pilars, bigues i jàsseres.
Tancaments de fàbrica de totxo amb cambra d’aire.
Façana fàbrica de totxo a cara vista, fàbrica de blocs buits de formigó revestit amb morter de
ciment (enfoscat hidròfug maestrat i remolinat)
Aplacats parcials de pedra artificial, plaques ondulades de fibrociment.
Forjats reticulars de formigó armat, unidireccionals.
Escales de llosa de formigó, factura metàl·lica.
Finestres prefabricades de formigó.
Cobertes mixtes en dent de serra amb plaques de xapa metàl·lica o fibrociment sobre
entramats d’armadura metàl·liques i lluernes de vidre armat i vidre armar en lluernes i coberta
plana no transitable amb impermeabilització asfàltica. Doble xapa d’acer (perfils comercials)
amb dues làmines prelacades, amb aïllament tèrmic interior de fibra de vidre.
Cubicle anti explosió de formigó armat i coberta lleugera en sala de caldera.
Acabats generals:
parets i envans de fàbrica de totxo, bloc de formigó, panell isoterm per a distribució interior.
Formació d’estables amb muret de fàbrica de totxo/bloc de formigó, arrebossat de ciment i
serralleria metàl·lica en coronació i portes (interior i exterior)
Revocat de ciment enguixat i pintat.
Enrajolat en rajola blanca en la sala de vendes, zona de treball i passadissos; gres químic en
pilars i parets parcials amb guarnit inoxidable en les cantonades.
Paviment de formigó en massa, remolinat amb acabats epoxi parcials, gres i terratzo.
Fusteria interior de fusta pintada i alumini anoditzat.
Fusteria exterior de ferro pintat, alumini anoditzat i vidre clar.
Lavabos amb sanitaris de porcellana vitrificada amb les seves canonades, accessoris i aixetes.
Canals metàl·lics amb parets d’obra i capa d’aïllament intern (polietilè expandit en parets i
barrera de vapor en terres) i paviment de formigó remolinat sobre aïllament.
L’Edifici es ven com a cos cert, sense consideració a mesura o número, amb tot el que té dins
de les seves fites, pel que les parts contractants no tindran acció civil entre ells, per augment o
disminució de les mides expressades en el present Plec.
Així mateix l’Edifici es ven lliure de carregues i gravàmens i al corrent de pagament de
__________________________________________
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impostos, en el seu estat actual, físic, jurídic i urbanístic.
L’Edifici es ven com a cos cert, sense consideració a mesura o número, amb tot el que té dins
de les seves fites, pel que les parts contractants no tindran acció civil entre ells, per augment o
disminució de les mides expressades en el present Plec.
L’Edifici es ven amb les instal·lacions necessàries per realitzar l’activitat d’escorxador i disposa
de llicencia municipal i autorització ambiental.
1.2.- Descripció de la parcel·la
La parcel·la de 27.361,79m2, propietat de Mercabarna, no constitueix una finca registral
independent i és el resultant de les segregacions i agrupacions que procedeixin de part o la
totalitat de les següents finques registrals:
⋅

⋅

En quant a la superfície de 15.560,87 m2 de la finca registral núm. 504 de 126.370 m2,
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 7 de L’Hospitalet de Llobregat, tom: 1.192,
llibre: 11, Secció: 7ª, foli: 160.
En quant a la superfície de 11.800,70 m2 de la finca registral núm. 508 de 121.177,26 m2,
inscrita en el Registre de la Propietat núm. 7 de L’Hospitalet de Llobregat, tom: 1.250,
llibre: 11, Secció: 7ª, foli: 30.

1.3.- Activitat a realitzar
L’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes les activitats pròpies d’un Escorxador,
amb dues línies de sacrifici , una per a boví i equí i una altra per a oví i caprí: des de la recepció
del bestiar i la seva estada als corrals, les diferents fases del sacrifici dels animals, la seva
conservació en fred (positiu i negatiu), la gestió de les despulles i els residus (sang, material
específic de risc, …), fins a la posterior venda o distribució de les canals, sempre en coordinació
amb els serveis veterinaris oficials.
1.4.- Dret de superfície
El dret de superfície sobre l’edifici situat a la parcel·la indicada es formalitzarà,
obligatòriament, en escriptura pública que contemplarà, en tot cas, les circumstàncies que es
determinen a continuació. Les despeses de formalització aniran a càrrec de l'adjudicatari:
-

La durada del dret a constituir: 20 anys.
La descripció i característiques de l’edifici sobre el qual es constitueix el dret de
superfície.
Activitat a realitzar: Explotació efectiva i continuada del servei d’escorxador de vaquí,
oví, caprí i equí, ajustant-se en tot cas a la normativa que reguli en cada moment
aquesta activitat, que en tot cas tindrà la condició d’activitat principal .

__________________________________________
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-

Els cànons que ha de satisfer el superficiari a MERCABARNA, d'acord amb el previst en
la Clàusula 7 d'aquest plecs.
Les causes de resolució previstes a la clàusula 28 d'aquest Plec.

CLÀUSULA 2.- NATURALESA JURÍDICA
El present contracte es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i les
disposicions legals i reglamentàries que la despleguin, modifiquin o afectin (TRLCSP), d'acord
amb l'article 4.1.o) i p) en tractar-se d’un contracte de dret de superfície i d’explotació d’un bé
patrimonial. No obstant això, és voluntat de MERCABARNA de donar compliment als principis
que regeixen la contractació del sector públic, entre d’altres transparència, publicitat,
concurrència, igualtat de tracte i que s’adjudiqui el contracte a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, motiu pel qual es procedeix a una licitació pública per adjudicar el present
contracte en els termes establerts en el present plec.
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se per
aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació
civil aplicable.
2.1 Òrgans de Contractació
Són òrgans de contractació de l’entitat aquells que s’estableixen en els seus Estatuts o normes
de creació i apoderament: Consell d’administració, Comissió Executiva, Director general i altres
apoderats. L’òrgan de contractació de Mercabarna per a la licitació i adjudicació d’aquest
contracte és el Consell d’Administració de Mercabarna.
2.2 Responsable del contracte
Es designa com a responsable del contracte el Director Comercial, a qui correspondrà
supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que
se li atribueixin.

CLÀUSULA 3.- LLEI DEL CONTRACTE
1.- Constitueix la llei d'aquest contracte el present Plec de clàusules, el Plec de prescripcions
tècniques, la proposta de l'adjudicatari i el document de formalització del contracte.
2.- Per tot allò que no prevegin els esmentats plecs, es regeixen per:
__________________________________________
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-

Decret Legislatiu 1/2010, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de
Catalunya i el Reglament d'Urbanisme de Catalunya.

-

Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als
drets reials.

-

Aquells articles expressament citats en el present plec del Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant TRLCSP) i el Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre pel
qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques.

Sens perjudici de l'anterior, l'adjudicatari restarà obligat al compliment de les disposicions
vigents que li siguin d’aplicació i, en particular, les vigents en matèria de legislació laboral,
seguretat social i de seguretat i higiene en el treball, fiscals i mediambientals. L'incompliment
d'aquestes obligacions per part del contractista no implicarà cap responsabilitat per
MERCABARNA.
3.- El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes, i dels altres documents
contractuals, annexes i normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l'execució del
mateix no eximirà l'adjudicatari de l'obligació de complir-los.

CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS
El present contracte s’adjudicarà pel procediment obert, el que implica que tots els empresaris
interessats que compleixin els requisits de capacitat i solvència del present Plec podran
presentar una proposta, quedant exclosa qualsevol negociació dels termes del contracte amb
els licitadors.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu
conjunt d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
4.1 Documentació que es facilitarà als licitadors
Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil del contractant, les empreses
interessades podran obtenir la documentació relativa a aquesta licitació a través de la
Plataforma de Contractació de la Generalitat a la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Mercabarna/customProf
L’esmentada documentació inclou els següents documents:
__________________________________________
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-

Anunci de licitació.
Plec de Clàusules Jurídiques i Econòmiques.
Annexes
Altres.

Tota aquesta documentació s’entén annexada al Plec i té caràcter contractual.
4.2. Altres Informacions
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a les següents
adreces de correu electrònic:
- Consultes administratives i jurídiques: contractacio@mercabarna.cat
- Consultes tècniques: jgarcia@mercabarna.cat
A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el codi de l’expedient.
Mercabarna contestarà les consultes formulades a la major brevetat possible i sempre abans
de que s’acabi el termini de presentació de propostes.
4.3 Visites a les Instal·lacions:
El dia 27/11/17 a les 5:00 hores del matí i el dia 11/12/17 a les 5:00 hores del matí, es duran a
terme les visites a les instal·lacions.
Lloc de trobada: Vestíbul del Centre Directiu.
Persona de contacte: Departament Comercial
Les empreses interessades en realitzar alguna d’aquestes visites, hauran de comunicar les
seves dades i las de la persona/es que assistirà/an a la visita (màxim 2 per empresa) a
contractacio@mercabarna.cat i jgarcia@mercabarna.cat, abans de les 14:00 hores de dia
24.11.17 per la 1ª visita i abans de les 14:00 hores del dia 7.12.17 per la 2ª visita.
Tret d’aquestes dos visites no està previst realitzar cap visita més. La visita es farà
conjuntament. En finalitzar la visita es lliurarà a cada empresa certificació acreditativa d’haver
realitzat la mateixa, que s’haurà d’incloure al sobre número 2.

CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil del Contractant de Mercabarna allotjat
__________________________________________
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a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Mercabarna/customProf
També es podrà accedir a través de Perfil del contractant de Mercabarna / Licitacions i
negociats publicats a partir del 15/06/2016 , a la pagina web: www.mercabarna.cat
5.1 Despeses de Publicitat
En cas que n’hi hagi, l’empresa adjudicatària abonarà les despeses de publicitat de la licitació del
contracte que inclouen tant les despeses corresponents als butlletins oficials, com, en el seu cas,
les que generi la difusió de la licitació en altres mitjans de comunicació.

CLÀUSULA 6 .- FINANÇAMENT
MERCABARNA no participarà en el finançament de les obres que siguin necessàries pel
manteniment i/o per les millores que s’hagin d’executar a l’edifici de l’escorxador. Tampoc
participarà MERCABARNA en l’explotació de l’escorxador, ni assegura al superficiari una
recaptació o rendiment mínim. El contracte s'adjudica a risc i ventura de l'adjudicatari, que
assumeix tota la responsabilitat que es derivi de l'activitat objecte del dret de superfície.
MERCABARNA no avala, en cap cas, els emprèstits o les operacions de crèdit que pugui
concertar l'adjudicatari.
Això no obstant, MERCABARNA assumirà el cost i l’execució de les obres que s’especifiquen en
Annex E del present Plec. Aquestes obres s’iniciaran durant l’any 2018 i finalitzaran, com a
màxim, als dos anys del seu inici.
Si l’adjudicatari pren la decisió d’executar les obres descrites en Annex E per la seva compta,
risc i ventura, ho podrà fer sempre que ho comuniqui a Mercabarna abans de transcorreguts
dos mesos des de la signatura del contracte: En aquest cas li seran abonats per Mercabarna els
imports especificats en l’Annex E

CLÀUSULA 7.- CÁNON DEL DRET DE SUPERFÍCIE
Com a contraprestació econòmica pel dret de superfície i per l'explotació del servei
d’escorxador, l’adjudicatari del contracte haurà d’abonar a MERCARBARNA els cànons que es
detallen a continuació.
1.- Cànon fix inicial i avançat per un import mínim de: 9.420.000 € que haurà de ser
millorat a l'alça pels licitadors en la seva oferta. Aquest cànon s'ha d'abonar en el moment de
la formalització del contracte.
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En el supòsit que un licitador ofereixi un cànon fix inicial i avançat inferior al fixat com a
mínim en aquesta clàusula es rebutjarà automàticament l’oferta presentada per aquest
licitador i quedarà exclòs del procediment de licitació.

2.- Cànon periòdic anual s’estableix inicialment en l’import de 640.272,65 € més impostos
(IVA). Aquest import s'actualitzarà anualment.

L’import corresponent al cànon periòdic anual no es pot modificar ni a l’alça ni a la baixa.
En el supòsit que un licitador ofereixi un import superior o inferior al fixat es rebutjarà
automàticament l’oferta presentada per aquest licitador i quedarà exclòs del procediment
de licitació

El cànon periòdic anual haurà d’ésser abonat mensualment de forma prorratejada (12 mesos)
dins dels primers deu (10) dies de cada mes en el local social de MERCABARNA o amb càrrec al
compte que comuniqui el superficiari.
Tenint en compte que l’empresa adjudicatària haurà de realitzar obres de condicionament,
s’estableix una carència de 3 mesos en el pagament del cànon periòdic anual, a pagar
mensualment, a comptar des de la signatura dels contracte, aquesta carència s’allargarà 3
mesos més si l’adjudicatària decideix executar les obres descrites en Annex E per la seva
compta, risc i ventura.
7.2 Revisió del cànon periòdic anual
La revisió del cànon periòdic anual, fins la finalització del contracte, s’efectuarà sobre la fracció
mensual d’aquest que es vingui satisfent i es realitzarà per primera vegada, a l’any de la
signatura del contracte, i desprès anualment, aplicant al últim cànon exigit el percentatge que
correspongui d'acord amb les oscil·lacions de l'Índex de Preus al Consum (IPC) de la Comunitat
Autònoma Catalana o el que el substitueixi, elaborat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
S'acorda que la forma de càlcul de l'esmentat percentatge es farà sobre les variacions
produïdes entre l'últim índex definitiu publicat per l'INE i el del mateix mes de l'any anterior.

CLÀUSULA 8.- TERMINI DEL CONTRACTE
El dret de superfície a constituir, tindrà una vigència màxima de 20 anys, segons es justifica
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en l'informe econòmic que consta a l'expedient. Termini que s'iniciarà en la data de signatura
del contracte que necessàriament es formalitzarà en escriptura pública, per la plena eficàcia
del dret de superfície.
El termini pel qual finalment s'atorgui el dret de superfície serà improrrogable. Al finalitzar
aquest termini, el dret de superfície quedarà extingit de ple dret i es donarà per finalitzat
també l’explotació de l’escorxador.

CLÀUSULA 9.- CONDICIONS D’OBLIGATORI COMPLIMENT PELS LICITADORS QUE PRESENTIN
OFERTA I CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVENCIA
Únicament podran contractar amb MERCABARNA les persones naturals o jurídiques, amb
condició d’empresari, espanyoles o estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord
amb el que estableix l’article 54 TRLCSP, que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits
d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent i que acreditin la
suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional establerta en el present Plec, i
la seva activitat ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels seus
respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de
l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
De conformitat amb l’article 63 del TRLCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la
solvència i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles
existents, sempre que demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament
d’aquests mitjans.
Les empreses d'estats no pertanyents a la Unió Europea o a l'Espai Econòmic Europeu, a més
d'acreditar-ne la capacitat d'obrar d’acord amb la legislació del seu estat d'origen i la
solvència econòmica i financera, tècnica o professional, hauran de justificar, mitjançant un
informe de la respectiva representació diplomàtica espanyola, el qual s’adjuntarà a la
documentació que es presenti, que l'estat de procedència de l'empresa estrangera admet, al
seu torn, la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb l'Administració, de
forma substancialment anàloga.
MERCABARNA pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin
temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació,
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de
concurrència conjunta, indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la
participació de cadascun d’ells i designant un representant o apoderat únic amb poders
bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es derivin fins a
l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres
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aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment com a societat mercantil en el
cas de resultar adjudicataris. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins
que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant de MERCABARNA.
Les unions o agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la seva capacitat i la solvència
exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents relatives a la
contractació del sector públic.
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació
les empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives
al contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o
suposar un tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
9.1.CONCIDIONS MÍNIMES DE SOLVENCIA
Els licitadors han d’acreditar, pels mitjans establerts al present Plec, que compleixen amb les
condicions mínimes següents:
9.1.1.Solvència econòmica i financera:
- Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de
major negoci dels darrers tres (3) anys, s’ha assolit un valor anual de negocis de com a
mínim 50.000.000 €.
Per acreditar-ho s’hauran de presentar les comptes anuals dels 3 últims anys, amb la
memòria i l’informe d’auditoria si s’escau, aprovades i presentades al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui, en el supòsit que aquesta publicació sigui
obligatòria. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran
aportar, com mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
En cas de tractar-se d’una empresa de nova creació, podrà acreditar la solvència econòmica
i financera a través d’algun dels altres mitjans previstos a l’article 75 del TRLCSP, com per
exemple la justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals por import igual o superior al volum de negoci exigit.
Es fa saber als empresaris estrangers no comunitaris o als comunitaris que no aportin el
certificat de classificació que les avaluacions de les seves capacitats seran efectuades en
funció dels continguts dels documents que aportin i mitjançant l’aplicació, en base als
mateixos, de la metodologia especificada reglamentàriament, sabent que el criteri de
selecció dels referits empresaris radicarà en admetre, a la licitació, a aquells les solvències
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econòmiques, financeres i tècniques dels quals demostrin que els mateixos hagueren pogut
obtenir. Amb el referit objectiu, els esmentats empresaris redactaran els documents que
aportin de manera que, dels mateixos, es puguin deduir fàcilment totes les dades
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica mitjançant qualsevol altra documentació considerada
com suficient per MERCABARNA.

9.1.2.Solvència tècnica o professional:
- Acreditar haver realitzat com a mínim, durant els tres últims anys, activitats relacionades
amb el sector carni i/o explotació d’escorxadors de vaquí, oví, caprí i equí. Aquest fet
s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de documentació que ho acrediti.
- Descripció de l’equip tècnic que s’implicarà directament en l’activitat a realitzar, amb el
detall de la seva experiència en l’àmbit concret en què es dedicarà al projecte i/o activitat
que es vulgui desenvolupar.
- A més, si es dóna el cas, també caldrà especificar els col·laboradors externs amb qui es
treballarà durant la implementació o realització de l’activitat.
IMPORTANT: Les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran d’acreditar-se
pels mitjans que s’han establert, podent-se presentar una declaració responsable en els
termes establerts al present Plec. En el supòsit que s’hagués presentat la declaració
responsable, l’empresari proposat com adjudicatari haurà d’acreditar abans de l’adjudicació
els requisits de capacitat, d’aptitud i de solvència establerts en aquesta clàusula i segons
s’especifica en el present plec.

CLÀUSULA 10.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
Les proposicions es referiran al conjunt de l’objecte del present Plec –dret de superfície i
explotació de l’escorxador-, i no s’admetran ofertes parcials.
1. Les proposicions es presentaran en el lloc i les dates establertes a continuació i en l’anunci
de licitació o enviar per correu dins del termini d’admissió:
10.1 Presentació de Propostes:
Lloc: Oficines "MERCABARNA" c/ Major de Mercabarna, 76, Centre Directiu, 5a planta, 08040
Barcelona
Data i hora límits: 19.12.17

Hora: 14:00 hores
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Les proposicions presentades fora de termini indicat no seran admeses sota cap concepte ni en
cap circumstància.
Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili,
telèfon, correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en
general es derivin del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al
licitador.
A aquests efectes, caldrà aportar un document signat pel legal representant, de designació i
acceptació de la utilització de l’adreça de correu electrònic facilitada per a totes les
notificacions i comunicacions derivades de l’expedient de contractació.
Totes les notificacions que s’efectuïn durant la tramitació del present procediment de
licitació es realitzaran mitjançant correu electrònic a l’adreça de correu electrònic indicada
pel licitador i es consideraran vàlidament efectuades des de la seva remissió.
2. En cas que les ofertes es trametin per correu dins del termini establert, els licitadors hauran
de justificar que la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a
màxim, les assenyalades en l’anunci i anunciar-les a MERCABARNA mitjançant telegrama,
telefax o correu electrònic que l’entitat haurà de rebre dintre del mateix dia. L’anunci a
MERCABARNA per correu electrònic només serà vàlid si existeix constància de la transmissió i
recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si identifica
fefaentment al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits, l’oferta no
serà admesa si és rebuda per MERCABARNA amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci
de licitació. En cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de
presentació de proposicions no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu i
anunciada dintre del termini, aquesta no serà admesa en cap cas.
3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de SIS (6) MESOS, comptats a partir de la data
d'obertura de les proposicions econòmiques. Superat aquest termini, i si MERCABARNA així ho
sol·licita, els licitadors podran optar per mantenir o retirar llurs proposicions amb total
indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de compensació o
indemnització.
4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al present
Plec.
5. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment. La
infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les
proposicions que hagi presentat.
6. Les proposicions han de ser secretes i la seva presentació presumeix, d’una banda,
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l’acceptació incondicionada per part del licitador del contingut d’aquest plec i la documentació
annexada al mateix i que conforma la licitació i, de l’altra, la declaració que reuneix tots i
cadascun dels requisits per a contractar.

CLÀUSULA 11.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS
Les proposicions constaran de tres (3) sobres
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació a la
que es concorri, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o persona que el representi.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament.
Els aspectes relatius a la capacitat d'obrar, la representació, la solvència econòmica i financera
i la tècnica del licitador s’acreditaran inicialment mitjançant la corresponent declaració
responsable, en la que es manifesti que compleixen les condicions legalment establertes i les
indicades en el present Plec per contractar, segons Annex núm. 1 del present plec. Dita
declaració s’haurà d’incloure dins del Sobre núm.1. Sens perjudici d’això, a requeriment de
MERCABARNA, que es podrà produir en qualsevol moment abans de l’adjudicació, es podrà
sol·licitar als licitadors que aportin la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència
establerts al present plec de clàusules.
En qualsevol cas, el licitador que hagi estat proposat com adjudicatari es troba obligat a
acreditar degudament abans de l’adjudicació del contracte, el compliment dels aspectes
relatius a la capacitat d’obrar, la representació i la solvència econòmica i financera i la tècnica
establerts al present plec de clàusules.
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini indicat per MERCABARNA serà
motiu d’exclusió del present procediment de contractació.
Els altres dos sobres contindran, respectivament, la Memòria tècnica (Sobre 2) i l’econòmica
(Sobre 3), ajustant-se aquesta última al model que figura com Annex núm. 6 al present Plec.
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial,
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. MERCABARNA garantirà la
confidencialitat de la informació expressament així designada.
2. El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als
requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas
de documents administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia
degudament compulsades.
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3. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s’acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes
que no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l’oferta.
4. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones, naturals o jurídiques, en les
quals concorri algun dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la
legislació vigent.
5. En cas que un licitador incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb
anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol dels supòsits d’incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent haurà d’informar d’aquesta
circumstància a MERCABARNA. Aquesta circumstància provocarà la inadmissió de l’oferta i
impedirà l’adjudicació i/o la formalització del contracte amb el licitador en el que concorri la
mateixa.

ADVERTIMENT:
La documentació inclosa en els sobres núms. 1 i/o 2 no pot incloure cap informació que
permeti conèixer el contingut del sobre núm. 3, relatiu a la proposta econòmica.
L’incompliment d’aquesta obligació comportarà l'exclusió automàtica del licitador.

CLÀUSULA 12.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ
12.1.- SOBRE NÚM. 1 (tancat)
Títol: Documentació General – CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFICIE SOBRE L’EDIFICI DE
L’ESCORXADOR DE MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ESCORXADOR
Tots els licitadors hauran de complir la capacitat i solvència indicada al present Plec, aportant
la documentació que s’indica a continuació.
A l’interior d’aquest sobre es farà constar en un full independent la relació de la documentació
que s’aporta en aquest sobre, signat pel licitador.

12.1.1 Declaracions inicials i documentació addicional que ha de figurar necessàriament el
sobre núm. 1.
A. Declaració responsable inicial.
__________________________________________
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Declaració responsable per part del legal representant de l’empresa, en la que es manifesti,
entre altres qüestions, que el licitador compleix les condicions legalment establertes per
contractar amb les entitats del sector públic i els requisits capacitat, aptitud i solvència tècnica
i econòmica establerts a la clàusula 12.1.3 i 12.1.4 del present plec, i que està en disposició
d’aportar l’esmentada documentació, en qualsevol moment, a requeriment de MERCABARNA,
en el termini màxim de 5 dies naturals. El model d’escrit que ha de complimentar-se per la
formalització de l’esmentada declaració responsable es troba inclòs com a Annex núm.1 al
present plec de clàusules.
IMPORTANT: Els licitadors que presentin aquesta declaració responsable no hauran de
presentar, fins que els hi sigui requerida per MERCABARNA, la documentació continguda a les
clàusules 12.1.3 i 12.1.4 del present plec.
Abans de l’adjudicació del contracte, l’empresa en qui recaigui la proposta d’adjudicació estarà
obligada a acreditar davant MERCABARNA la possessió i validesa dels documents que
acreditin la seva capacitat, aptitud i solvència indicats al present plec, així com la resta de
documentació que li requereixi MERCABARNA establerta en el present Plec, en el termini
màxim de 10 dies hàbils a comptar des del següent a aquell en el que s’hagi rebut el
requeriment.
El fet de no aportar la documentació requerida en el termini indicat o que la documentació
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i
solvència serà motiu d’exclusió del present procediment de contractació, amb confiscació de la
garantia provisional en el seu cas aportada.
B. Declaració responsable paradisos fiscals (Annex 2).
En aplicació del Decret de l’Alcaldia de 19 de maig de 2016, el sobre 1 ha de contenir una
declaració responsable de l’empresa licitadora conforme no realitza operacions financeres en
paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’estat espanyol o fora
d’ells, en els termes establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.
L’empresa licitadora que hagi manifestat que té relacions legals amb paradisos fiscals ha de
presentar en aquets mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers
concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el Perfil del
Contractant de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
C. Especialitats en relació a les agrupacions o unions temporals d’empreses.
Tal com s’ha avançat, podran presentar-se ofertes per unions o agrupacions d'empreses que es
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constitueixin temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura
pública fins que s'hagi efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses restaran
obligades solidàriament davant MERCABARNA.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència de confirmat amb el què
s’estableix al present Plec.
La declaració responsable indicada a la lletra A) anterior haurà de ser aportada per cadascun
dels empresaris que conformin l’agrupació o unió d’empresaris.
Igualment, caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o
apoderat únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades
del contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se
formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura pública i
aportar el NIF definitivament assignat.
En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o
vàries de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia
exigida en aquest plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es hauran de garantir de forma
solidària les empreses que han d’integrar la unió.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi
temporalment no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més
d’una agrupació o unió d’empresaris.
D. Declaració sobre la solvència econòmica i financera. (Annex 3)
Els licitadors hauran de presentar una Declaració responsable, conforme a la qual el licitador
declara responsablement i garanteix que no es troba en situació d’insolvència actual o
imminent; no està sotmès a cap procés de fallida, concurs de creditors, procediment concursal
o de reorganització empresarial similar, de caràcter judicial o privat, relacionat amb una
situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la declaració de concurs, ni té constància de que
aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha
presentat al Jutjat mercantil la comunicació d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de
la Llei concursal.
E. Declaració sobre grup empresarial. (Annex 4)
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Als efectes de determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes dels licitadors,
aquests hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin si pertanyen a
algun Grup de Societats i en cas afirmatiu s’haurà d’indicar les empreses que conformen
aquest Grup de Societats i si alguna d’aquestes també es presenten a la present licitació.
S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles que es trobin en qualsevol
dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.
F. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres.
En cas d’empreses estrangeres, caldrà que presentin una declaració de sotmetre’s a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que
directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb renúncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
G. Proposta de pòlissa de responsabilitat civil. (Annex 9)
L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la durada del
contracte, amb una companyia solvent, una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que
cobreixi suficientment, qualsevol possible dany que pugui ocasionar a tercer, amb un límit
mínim de 15.000.000,00- €
A tal efecte, presentarà una declaració en la que es comprometi a aportar aquest document,
en el cas de resultar adjudicatari.
H. Protecció de dades de caràcter personal. (Annex 11)
Tots els licitadors hauran de presentar una declaració responsable del licitador relativa a la Llei
Orgànica de Protecció de Dades i les normes de desplegament.
J. Designació de responsable. (Annex 12)
Tots els licitadors hauran de presentar el nomenament de responsable/s i/o interlocutor/s del
contracte, pel cas que resultés adjudicatari.
12.1.2. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat de l’empresari.
A.

Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador.
-

Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la
presentació del número d'identificació fiscal (NIF).

Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la escriptura
de constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre
__________________________________________
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Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li
sigui aplicable. Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà
mitjançant l’aportació de l'escriptura o document de constitució, de modificació,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes reguladores de l'activitat de
l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
-

La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió
Europea s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en els registres procedents d’acord
amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació d’una
declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.

-

Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe de
reciprocitat expedit per la Missió Diplomàtica Permanent espanyola.
La capacitat d’obrar d’aquestes empreses estrangeres s'ha d'acreditar mitjançant
informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’estat corresponent o de la
Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els
termes que disposa l’apartat tercer de l’article 72 del TRLCSP.

-

Documents que acrediten l’apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant
o es tracta d'una persona jurídica:
o
o

Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent, amb una declaració de la seva vigència.
DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.

B. Declaració sobre supòsits d’incapacitat o de prohibicions de contractar. (Annex 5)
Acreditació de no trobar-se incorregut en supòsits d’incapacitat o de prohibicions per
contractar amb el sector públic determinats a la legislació vigent, la qual es pot realitzar
mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest
document no pugui ser expedit per l'Autoritat competent podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant Autoritat Administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat, del present plec. Aquesta declaració haurà de contenir expressament el
fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents. Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un
Estat membre de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat
respectiu, aquesta certificació es podrà també substituir per una declaració responsable
atorgada davant una autoritat judicial.
C. Respecte a les Unions temporals o agrupacions d’empreses.
__________________________________________
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Cadascun dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i
solvència de forma independent. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant
MERCABARNA.
D. Nombre global de treballadors.
Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a
adoptar les mesures alternatives corresponents, certificat on hi consti el nombre global de
treballadors de la plantilla i el nombre particular de treballadors amb discapacitat; o bé, una
còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració responsable, signada pel legal
representant, amb indicació de les mesures concretes aplicades si ha optat pel compliment de
les mesures alternatives legalment previstes.
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos
hauran d’acreditar aquesta circumstància (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a
50 treballadors fixos).
12.1.3. La solvència econòmica i financera s’haurà d’acreditar per tots els mitjans següents:
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica i professional del licitador es
portarà a terme per mitjà de:
La solvència econòmica i financera
- Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de
major negoci dels darrers tres (3) anys, s’ha assolit un valor anual de negocis de com a
mínim 50.000.000 €.
Per acreditar-ho s’hauran de presentar les comptes anuals dels 3 últims anys, amb la
memòria i l’informe d’auditoria si s’escau, aprovades i presentades al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui, en el supòsit que aquesta publicació sigui
obligatòria. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficials podran
aportar, com mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
En cas de tractar-se d’una empresa de nova creació, podrà acreditar la solvència econòmica
i financera a través d’algun dels altres mitjans previstos a l’article 75 del TRLCSP, com per
exemple la justificació de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos
professionals por import igual o superior al volum de negoci exigit.
Es fa saber als empresaris estrangers no comunitaris o als comunitaris que no aportin el
certificat de classificació que les avaluacions de les seves capacitats seran efectuades en
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funció dels continguts dels documents que aportin i mitjançant l’aplicació, en base als
mateixos, de la metodologia especificada reglamentàriament, sabent que el criteri de
selecció dels referits empresaris radicarà en admetre, a la licitació, a aquells les solvències
econòmiques, financeres i tècniques dels quals demostrin que els mateixos hagueren pogut
obtenir. Amb el referit objectiu, els esmentats empresaris redactaran els documents que
aportin de manera que, dels mateixos, es puguin deduir fàcilment totes les dades
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica mitjançant qualsevol altra
documentació considerada com suficient per MERCABARNA.
12.1.4. La solvència tècnica o professional:
- Acreditar haver realitzat com a mínim, durant els tres últims anys, activitats relacionades
amb el sector carni i/o explotació d’escorxadors de vaquí, oví, caprí i equí. Aquest fet
s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de documentació que ho acrediti.
- Descripció de l’equip tècnic que s’implicarà directament en l’activitat a realitzar, amb el
detall de la seva experiència en l’àmbit concret en què es dedicarà al projecte i/o activitat
que es vulgui desenvolupar.
- A més, si es dóna el cas, també caldrà especificar els col·laboradors externs amb qui es
treballarà durant la implementació o realització de l’activitat.
IMPORTANT: Les condicions mínimes establertes en aquesta clàusula hauran d’acreditar-se
pels mitjans que s’han establert, podent-se presentar una declaració responsable en els
termes establerts al present Plec. En el supòsit que s’hagués presentat la declaració
responsable, l’empresari proposat com adjudicatari haurà d’acreditar abans de l’adjudicació
els requisits de capacitat, d’aptitud i de solvència establerts en aquesta clàusula i segons
s’especifica en el present plec.

12.2.- SOBRE NÚM. 2 (tancat)
Títol: Proposta Tècnica – CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFICIE DE L’ESCORXADOR DE
MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ESCORXADOR
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2, que es relaciona a continuació,
hauran d’estar signats pel licitador:
Contingut:
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- Memòria explicativa de la proposta d’organització i explotació de l’escorxador. Haurà de
contenir el model d’organització del servei, i els aspectes relatius a la millora de la gestió, com
ara a títol enunciatiu però no limitatiu:
⋅
⋅
⋅
⋅

Capacitat de matança.
Horari de les diferents fases de l’activitat de l’escorxador, des de la recepció dels
animals fins a la sortida del producte d’aquestes.
Actuacions que s’adoptaran en matèria de responsabilitat social i mediambiental,
Número de llocs de treball a ocupar i numero de llocs de treball de nova creació que es
contractaran per desenvolupar l’activitat, etc.

La referida memòria es valorarà de conformitat amb els criteris de valoració establert a
l’Annex núm. 8 del present plec
Pla de manteniment de l’edifici. S’aportarà una memòria amb les actuacions previstes i els
criteris que s’aplicaran per la elaboració del pla de manteniment, que haurà de tenir en
compte, a títol enunciatiu però no limitatiu, el manteniment a realitzar sobre:
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

l’estructura de l’edifici.
les instal·lacions.
la maquinaria.
la zona de corrals.
les àrees de treball, etc.

L’esmentat pla es valorarà de conformitat amb els criteris de valoració establert a l’Annex
núm. 8. del present plec.
12.3.- SOBRE NÚM. 3 (tancat)
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a
continuació, hauran d’estar signats pel licitador.
Proposta Econòmica (Cànon) - CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFICIE DE L’ESCORXADOR
DE MERCABARNA I L’EXPLOTACIÓ DE L’ACTIVITAT D’ESCORXADOR
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3 i que es relacionen a
continuació, hauran d’estar signats pel licitador i es presentaran en suport paper i també en
suport informàtic. No s’acceptaran les que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que Mercabarna consideri fonamental per a valorar les
ofertes.
Contingut:
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L'oferta econòmica del licitador, s’haurà de realitzar en el model que s'adjunta com a Annex
núm. 6, on s’especificarà:
-

El preu que s’està disposat a pagar en concepte de Cànon fix inicial i avançat ,
aquest preu en cap cas podrà ser inferior al fixat com a mínim en la clàusula 7.
L’acceptació de l’import corresponent al cànon periòdic anual

Els preus no inclouran els impostos corresponents, qualsevol variació del tipus de l'IVA , o dels
impostos que corresponguin serà aplicable a partir de la seva vigència.

CLÀUSULA 13.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE.
Les proposicions presentades i admeses seran valorades, d’acord amb els criteris de valoració
establerts a l’Annex núm. 8 del present Plec.
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà aquella que
obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació en aplicació
dels criteris de valoració establerts a l’Annex núm. 8 del present plec.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta
de la Unitat Tècnica de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que
adopta els motius continguts en la proposta de la Mesa.
Tenint en compte que si algun licitador presenta una oferta inferior al preu de sortida de la
licitació, aquesta serà rebutjarà automàticament, quedant exclòs el licitador del procediment,
no son d’aplicació els criteris relatius a l’apreciació d’ofertes que poden contenir valors
anormals o desproporcionats.

CLÀUSULA 14.- UNITAT TÈCNICA DE CONTRACTACIÓ
La Unitat Tècnica de Contractació està formada pel
- El Director comercial
- La Cap de l’Escorxador i
- Altres tècnics que a l’efecte es puguin designar

CLÀUSULA 15.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
1. Finalitzat el termini establert per la presentació d’ofertes, la Unitat Tècnica de Contractació
qualificarà en sessió privada els documents presentats pels licitadors en el sobre núm. 1.
__________________________________________
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2. Seguidament, si s’escau, es comunicarà als licitadors (per mitjà que garanteixi la notificació)
l’existència de defectes u omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els
licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas
superior a tres dies hàbils a comptar des de la data de la referida comunicació.
3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d’algun dels
documents que s’han d’incloure en la documentació general de l’oferta (sobre núm. 1),
llevat que sigui considerada esmenable per la Unitat Tècnica de Contractació.
Es consideraran no esmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos.
Transcorregut el període d’esmenes, s’indicaran aquelles proposicions que hauran estat
excloses per no ajustar-se a les bases explicitades en aquest plec.
En aquest acte es podran excloure les proposicions que no s’ajustin a les bases explicitades
en aquest plec i documentació que conforma la licitació.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que
tinguin defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat a tal
efecte.
A més, la Unitat Tècnica de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els
certificats i documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres
complementaris, els quals hauran de ser complimentats davant la Unitat Tècnica de
Contractació en el termini de cinc dies hàbils.
4. La Unitat tècnica de contractació donarà a conèixer els empresaris admesos a la licitació i
els exclosos i la causa d’exclusió del procediment de licitació.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
5. Un cop revisada la documentació i verificat que la documentació administrativa presentada
és valida o conté defectes que es consideri esmenables, es procedirà a l’obertura de les
proposicions tècniques presentades pels empresaris i contingudes en el sobre núm. 2.
En aquest acte la Unitat Tècnica de contractació podrà excloure les proposicions que
presentin dins del sobre núm. 2 dades que permetin conèixer el contingut del sobre núm. 3
i les que no s’ajustin a les bases explicitades en aquest plec i documentació que conforma la
licitació.
6. Abans de procedir a l’acte públic d’obertura del sobre núm. 3, que es dura a terme en el lloc
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i data assenyalats en l’anunci de convocatòria, es comunicarà a valoració obtinguda pels
licitadors admesos en relació amb l’oferta continguda al sobre núm. 2.
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què
manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin
necessàries, procedint-se per la Unitat Tècnica de Contractació als aclariments i respostes
oportunes, però sense què en aquest moment la Unitat Tècnica de Contractació es pugui
fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió
d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions.
Un cop obertes les proposicions econòmiques i comprovada la documentació incorporada
per a cadascuna d’elles, la Unitat Tècnica de contractació indicarà aquelles ofertes que
hauran estat excloses per no ajustar-se a les bases explícites d’aquest plec.
Es deixarà constància documental, a l’acta que s’aixequi, de totes les actuacions realitzades.
7. Tenint en compte tot l’esmentat amb anterioritat la Unitat Tècnica de contractació, amb els
informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels
licitadors, per ordre decreixent, atenent els criteris d’adjudicació i valoració i procedirà a
realitzar la proposta d’adjudicació.

CLÀUSULA 16. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L’EMPRESA PROPOSADA COM
ADJUDICATARIA
L’òrgan de contractació, vista la proposta d’adjudicació realitzada per la Unitat Tècnica de
Contractació aprovarà la classificació de forma decreixent de les proposicions presentades i
admeses en base als criteris adjudicació assenyalats en el Plec i que no hagin estat declarades
anormals o desproporcionades, i requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa per tal que en el termini màxim de 10 dies hàbils,
comptadors des del següent al de la notificació, aporti la documentació acreditativa de la seva
capacitat per contractar, aptitud i solvència establerta en el present plec, així com la següent
documentació:
1) L’acreditació que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social,
mitjançant el lliurament dels documents que es relacionen a continuació:

- En el cas que l’empresa seleccionada sigui subjecte passiu de l’impost sobre activitats
econòmiques i estigui obligada a pagar-ho, el document d’alta de l’impost relatiu a
l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte, o el darrer rebut
acompanyat de la declaració responsable que no s’ha donat de baixa en la matricula de
l’impost. Tanmateix, en cas que l’empresa seleccionada estigui en algun dels supòsits
d’exempció d’aquest impost recollits en l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
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de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, ha
d’aportar una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.

- Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració
Tributària, als efectes de poder contractar amb el sector públic.

- El certificat positiu, emès per l’òrgan competent, que està al corrent en el compliment de
les obligacions amb la Seguretat Social.

- Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de
deutes tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau.
2) Garantia definitiva, d’acord amb allò previst al present Plec.
En el cas de què el licitador no aporti la documentació esmentada, en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en aquest cas a sol·licitar la
mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en el qual hagin estat classificades les
ofertes.

CLÀUSULA 17.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1.

L’òrgan de Contractació adjudicarà el contracte mitjançant resolució motivada que
notificarà a tots els licitadors i la publicarà en el Perfil de Contractant de l’entitat.
L’adjudicació s’haurà de produir en el termini màxim de 6 mesos a comptar des del
següent de l’obertura de les proposicions.

2.

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir,
seran arxivades. Formalitzat el contracte la documentació presentada al sobre núm. 1
quedarà a disposició dels licitadors.

3.

MERCABARNA es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les
condicions o requeriments que pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de
completar-les.

4.

L’òrgan de contractació de MERCABARNA resoldrà motivadament sobre l’adjudicació,
adjudicant el contracte a la proposició econòmicament més avantatjosa o,
alternativament, declarar desert el procediment si no hi ha cap proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present Plec.
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de
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contractació, quan concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera
lògica i raonable, imposin la prevalença de l’interès públic tenint en compte les
necessitats que busca satisfer el contracte. Igualment, pot desistir o renunciar a la licitació
abans de l’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats en l’expedient.
5.

La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del present Plec i haurà d’especificar els motius pels que rebutja una
candidatura o oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada,
incorporant la indicació de les puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les
empreses admeses en cada un dels criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la
resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix el contingut de
l’informe tècnic de valoració.
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació de la Unitat Tècnica de
Contractació caldrà que justifiqui els motius de la resolució.

6.

Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense que tinguin dret a
cap tipus d’indemnització per aquest concepte. No obstant això, l’òrgan de contractació
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia
comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació
amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga.

7.

En el cas que una vegada tramitat el procediment de licitació previst en els presents plecs
la licitació quedés deserta, MERCABARNA podrà procedir, si ho creu convenient, a
l'adjudicació directa del present contracte.

CLÀUSULA 18.- GARANTIA DEFINITIVA
a) Constitució de la garantia:
El que resulti adjudicatari haurà de constituir, abans de la formalització del contracte, la
garantia definitiva per l’import equivalent a dues mensualitats del cànon periòdic:
106.712,11€.
La garantia definitiva respondrà del compliment de les obligacions dimanants del contracte,
sens perjudici que MERCABARNA pugui reclamar al adjudicatari/superficiari els danys i
perjudicis, indemnitzacions econòmiques que pertoquin o les responsabilitat administratives,
penals o civils que s'escaiguin legalment.
En cas de tractar-se la garantia definitiva d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar
segons l’aval tipus que figura a l’Annex núm. 7A d’aquest Plec i l’avalador haurà de complir els
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requisits legalment exigibles.
En el cas de tractar-se la garantia definitiva d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat
en la forma i les condicions que reglamentàriament s’estableixen amb entitat asseguradora
autoritzada per operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, s’haurà de lliurar a
MERCABARNA el certificat del contracte.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 7B d’aquest Plec, i la companyia
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
b) Modificació de la garantia definitiva:
La modificació de la garantia definitiva procedirà en el supòsit de modificació del contracte.
Així, quan, com a conseqüència d'una modificació del contracte, es produeixi una variació en
el preu, s'haurà de reajustar la garantia, perquè mantingui la deguda proporció amb el nou
preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en que es notifiqui a
l'empresari l'acord de modificació.
c) Cancel·lació o devolució de la garantia:
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el
venciment del termini de durada del contracte i acomplert satisfactòriament el mateix, o resolt
aquest per causes no imputables al contractista seguint el procediment establert en el
contracte.

CLÀUSULA 19.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1.

El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant el document privat elevat a
públic, signant-se entre MERCABARNA i l’adjudicatari (referit en el present plec com
adjudicatari, contractista, superficiari o empresa superficiària, indistintament), en el
termini màxim de 30 dies a comptar des de la data d’adjudicació.

2.

Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.

3.

Prèvia a la formalització del contracte, l’adjudicatari haurà d’acreditar el pagament del
cànon fix inicial i avançat establert a la Clàusula 7 que hagi estat ofert per l’adjudicatari
i el dipòsit de la garantia definitiva.

4.

En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de MERCABARNA per
formalitzar el contracte, no complís els requisits per a la celebració del contracte o
impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà procedir a deixar sense
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efecte l’adjudicació, atorgant un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En
aquest supòsit es confiscarà la garantia i MERCABARNA podrà exigir la indemnització pels
danys i perjudicis causats que excedeixin de l’import de la garantia. En aquests casos,
MERCABARNA podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament més
avantatjosa, per l’ordre en el qual hagin estat classificades les ofertes.
5.

En cas que el contracte sigui adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura
pública, dins del termini atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la
unió i la representació, si s’escau.

6.

De conformitat amb la Clàusula 1 del present plec, la plena eficàcia del dret de superfície
quedarà condicionada a que es formalitzi en escriptura pública. Les despeses derivades
de l’escriptura pública seran a càrrec del superficiari.

CLÀUSULA 20.- DESPESES A CÁRREC DE L'ADJUDICATARI
Aniran a compte de l'adjudicatari, els imports dels anuncis que es publiquin per aquesta
licitació, que els farà efectius prèviament a la formalització del contracte.
Aniran també a càrrec de l'adjudicatari les despeses de notari, així com els tributs que gravin
la constitució i formalització del dret, les obres i instal·lacions i l'exercici de l'activitat o
activitats que desenvolupin.

CLÀUSULA 21.- OBRES I INSTAL·LACIONS
El superficiari podrà realitzar obres en les instal·lacions existents així com realitzar noves
instal·lacions, si urbanísticament fos possible. Per a això, el superficiari haurà d'haver obtingut
la prèvia i preceptiva llicència municipal d'obres, així com l’autorització escrita per part de
MERCABARNA de les obres a realitzar.
Aniran a càrrec del superficiari les obres que consideri necessàries per tal d’adequar les
instal·lacions existents així com dotar l’edifici de la maquinària, mobles, estris i quants
elements consideri necessaris pel bon desenvolupament de l'explotació de l’escorxador.
Així mateix, el superficiari haurà de realitzar les obres de conservació o adaptació que siguin
necessàries pel correcte manteniment de l’edifici i desenvolupament de l'explotació,
sol·licitat, si s'escau, la corresponent llicència municipal. També serà responsabilitat de
l’adjudicatari mantenir i sol·licitar les llicències i legalitzacions necessàries per poder realitzar
l’activitat, d’acord amb la normativa vigent en cada moment.
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El superficiari resta obligat a conservar les obres i instal·lacions per a l’explotació de
l’escorxador en perfecte estat d'utilització, neteja, higiene i ornament, anant al seu càrrec les
reparacions ordinàries i extraordinàries que siguin necessàries.
En el moment de l’adjudicació estaran en curs les següents obres a càrrec de Mercabarna:
⋅ Reparació de l’estructura i substitució dels evaporadors en les cambres 2 i 7.
⋅ Reparació de la triperia de vedella
⋅ Parament de façana i cobertes de marquesines
L’adjudicatari vindrà obligat a permetre l’execució de totes les obres que hagi d’executar
Mercabarna, tant les que estiguin en curs en el moment de atorgar el dret de superfície, com
les descrits en l’Annex E., segons les normes i projectes aprovats per Mercabarna.

CLÀUSULA 22.- DRETS REALS SOBRE L'EDIFICACIÓ CONSTRUÏDA I TRANSMISSIÓ DELS
MATEIXOS
El superficiari disposarà d'un dret real sobre les construccions i instal·lacions fixes existents o
que s'hagin construït per a l'exercici de l'activitat autoritzada en el dret de superfície.
Els drets sobre dites construccions i instal·lacions només podran ser cedits o transmesos en
compliment d’allò previst a la Clàusula 23, apartat 19) del present plec i, únicament, mitjanant
negocis jurídics entre vius o per causa de mort, amb l’autorització expressa de
MERCABARNA i pel termini de durada del dret de superfície.

CLÀUSULA 23.- OBLIGACIONS BÀSIQUES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA
Seran obligacions bàsiques del contractista superficiari les previstes en el present Plec.
S'estableixen com a obligacions específiques del superficiari les següents:
1. Explotar les instal·lacions de l’escorxador i destinar l’edifici i les instal·lacions a la
referida activitat, fins a l'extinció del dret de superfície, amb subjecció als plecs de
condicions i demés documentació contractual.
2. Durant la vigència del contracte, el contractista superficiari no podrà canviar l'ús del
edifici i de les instal·lacions que únicament i exclusivament podran destinar-se a
l’activitat d’escorxador i activitats complementaries al mateix, llevat que compti amb
l’autorització prèvia i expressa de MERCABARNA.
3. Executar al seu càrrec la totalitat de les obres que consideri convenients en les
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edificacions existents sempre que siguin conformes a la normativa urbanística que
sigui d'aplicació i prèvia autorització expressa i per escrit de MERCABARNA. Abans de
l'execució de les obres, el contractista haurà d'obtenir la corresponent llicència d'obres
municipals i la preceptiva autorització expressa de MERCABARNA.
4. Complir l’establert en el Pla especial Urbanístic de reordenació i millora de
MERCABARNA, en les Normes Tècniques específiques de la ZAC, en el Pla de Mobilitat
interior de MERCABARNA i en la normativa interna de la ZAC.
5. I en concret, en relació a la superfície corresponent al sotamoll únicament es podrà
utilitzar d’acord amb el que s’estableix en el Pla de Mobilitat de MERCABARNA. Tenint
en compte que aquesta superfície no es pot ocupar ni construir, MERCABANA es
reserva el dret de passar instal·lacions o serveis pel subsòl de la mateixa, sent a càrrec
de MERCABARNA totes les obres, tant de pas com de reposició, a la seva situació
inicial, dels elements afectats.
6. Conservar el terreny on es troba ubicat l’edifici i les instal·lacions, així com aquestes en
perfecte estat de manteniment, seguretat, neteja i higiene, realitzant-hi totes les
reparacions ordinàries i extraordinàries escaients per a la seva conservació i
manteniment.
7. Satisfer els cànons del dret de superfície de conformitat amb allò establert en la
clàusula 5.
8. Indemnitzar a tercers pels danys que pugui produir amb motiu de l’execució de les
obres (si fossin necessàries) així com durant l’exercici de l'activitat.
9. Satisfer tots els tributs, impostos i exaccions de qualsevol naturalesa i àmbit que
afectin a l’edifici i instal·lacions i al propi dret de superfície, així com pròpiament a la
activitat a desenvolupar. L'impost sobre bens immobles (IBI) anirà a càrrec del
contractista, no obstant, si per qualsevol causa o circumstància aquest impost l'hagués
de pagar MERCABARNA, aquesta societat el repercutirà al contractista.
10. Sufragar qualsevol tipus de cost de manteniment que afecti al edifici i instal·lacions
sobre les quals es constitueix el dret de superfície així com el que pugui afectar
l'explotació d'escorxador, incloses les d'eliminació dels residus de l'activitat.
11. Obtenir i comptar amb totes aquelles llicències i permisos preceptius per a l'exercici i
desenvolupament de l'activitat d'escorxador, inclosa la llicència ambiental. A aquest
efecte, l'adjudicatari s'obliga a realitzar el canvi de nom de les llicències preceptives
per a l'exercici de l'activitat, inclosa l'ambiental, així com a mantenir les mateixes,
complint en tot moment la normativa i especificacions que assegurin la continuïtat de
l'activitat. Així mateix, l'adjudicatari s'obliga a estar inscrit en els registres preceptius i
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necessaris pel desenvolupament de l'activitat d'escorxador.
12. No correspon a MERCABARNA sinó a l’adjudicatari garantir el correcte funcionament i
l’explotació de l’escorxador existent en l’edifici on es constituirà el dret de superfície,
per la qual cosa, les despeses econòmiques dels treballs, obres, reparacions, així com
l'obtenció de noves autoritzacions si fossin necessàries aniran a càrrec exclusivament
del contractista, sense res poder reclamar a Mercabarna per cap concepte.
13. L’activitat d’escorxador s’haurà d’explotar de forma efectiva i continuada per part del
contractista i ajustada a la normativa reguladora de l’activitat.
14. Les derivades de l'explotació de l'activitat a desenvolupar.
15. El contractista es farà càrrec de qualsevol tipus de responsabilitat que pogués derivarse del normal o anormal funcionament de les instal·lacions i dels immobles existents o
que es construeixin així com de desperfectes o sinistres en aquestes instal·lacions o
serveis, i/o interrupcions als serveis.
16. El contractista es fa directa i exclusivament responsable de quants danys puguin
ocasionar-se a persones o béns i siguin conseqüència, directa o indirecta, de les
activitats desenvolupades, d'obres o reformes o del simple ús de l'immoble, eximint de
tota responsabilitat a MERCABARNA.
17. En tot cas, el contractista assumeix la responsabilitat civil i penal enfront de tercers
pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se durant el temps que duri el dret de
superfície i l’explotació.
18. L'adjudicatari haurà de constituir i formalitzar el dret de superfície en escriptura
pública amb el contingut mínim establert en la Clàusula 1.
19. No transmetre, cedir ni gravar el dret de superfície, sense autorització expressa, prèvia
i per escrit de MERCABARNA. Per poder presentar la sol·licitud d’autorització s'haurà
de donar compliment, com a mínim, als següents requisits:
-

Acreditació del compromís del cessionari de subrogar-se en la posició del
superficiari en el present contracte.
- Acreditació del compromís del cessionari de subrogar-se en l'oferta i activitat
del superficiari.
- Que hagin transcorregut cinc anys des de l'inici de la vigència del contracte
objecte del present plec.
- Comunicació prèvia a MERCABARNA de la cessió del dret de superfície, gaudint
aquesta societat dels drets de tempteig i retracte.
- Fixació d'un preu cert de la transmissió.
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-

MERCABARNA participarà del preu de la transmissió del dret de superfície i/o
del canvi de titularitat de la llicència o comunicació ambiental (activitat), en un
10 per 100, la qual donarà, a més, dret a augmentar el cànon variable en una
quantia no superior al 20 per 100 del vigent en aquell moment.

20. Subscriure les pòlisses d'assegurances exigides i previstes en aquest Plec.
21. El superficiari haurà de facilitar la informació estadística sol·licitada per la direcció de
MERCABARNA.
22. El contractista haurà de continuar amb l'activitat d'escorxador existent durant el
termini mínim de 20 anys des de la formalització del contracte.
23. Aniran a càrrec del superficiari les despeses corresponents a la totalitat de serveis i
subministraments com: l’electricitat, aigua, gas i altres que, si s'escau, siguin necessaris
de cara al funcionament de l'activitat.
24. Anirà a càrrec del superficiari la depuració de les aigües residuals.
25. Aniran a càrrec del superficiari totes les despeses inherents a l'explotació del negoci
així com els serveis que es donin a la Unitat Alimentària.
26. Amb la formalització del contracte de dret de superfície i explotació de l’activitat , el
contractista quedarà automàticament subrogat, fins a la seva finalització, en tots els
drets i obligacions corresponents als següents:
⋅
⋅

Contractes de Serveis : Annex F
Contractes de Lloguer d’Espais i/o locals: Annex G

De forma especial i reiterada cal fer menció a l’obligació del contractista a subrogar-se
fins a la seva finalització, en tots els drets i obligacions corresponents al contracte
subscrit entre Mercabarna i CONDIALIMENT S.C.C.LTDA, cooperativa que amb el seu
personal du a terme el servei de matança, feinejat, corrals i cambres de l’Escorxador
de Mercabarna .
27. El contractista haurà de complir les normes bàsiques de funcionament de
MERCABARNA i serà l'únic responsable de les activitats que es desenvolupin a
l'escorxador, complint totes aquelles instruccions i/o disposicions que provinguin de
l'Agència de Salut Pública, dels organismes competents en la matèria tant estatals com
autonòmics i al compliment de les actuacions necessàries per al manteniment del
Registre Sanitari.
28. Abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pugui perjudicar el funcionament de la
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Unitat Alimentària.
29. Permetre en tot moment l'entrada a l'edifici del personal de MERCABARNA o de
persona autoritzada per tal de comprovar l'estat i situació del mateix així com les
obligacions assumides pel superficiari.
30. Permetre a MERCABARNA, com a mínim 2 vegades al mes, fer visites a l'escorxador
amb persones invitades.

CLÀUSULA 24.- L'EXPLOTACIÓ DEL SERVEI D’ESCORXADOR
L’activitat d’escorxador s'exercirà per l’adjudicatari en l’edifici i superfície establerta a la
clàusula 1 del present Plec i d’acord amb al regim urbanístic existent.
MERCABARNA exigirà directament al superficiari qualsevol incompliment del contracte o
obligacions establertes en aquest Plec, així com les indemnitzacions econòmiques per danys a
persones o béns materials, que li siguin imputables com a únic titular de l’activitat
d’escorxador.
L'incompliment d'aquest obligació serà considerada com a infracció molt greu.
En tot cas, en el supòsit que l’activitat d’escorxador hagi estat cedida pel superficiari a un
tercer, amb autorització prèvia i expressa de MERCABARNA, aquesta cessió s'extingirà quan es
compleixi el termini de durada del dret de superfície, o quan prèviament a l’extinció del
termini, es resolgui el contracte de dret de superfície per qualsevol causa.
Els pactes econòmics entre el superficiari i el tercer que es recullin en el contracte no afectaran
ni seran assumits per MERCABARNA.

CLÀUSULA 25.- ASSEGURANCES
El superficiari haurà de contractar una pòlissa d'assegurança multi RISC destinada a cobrir el
valor real de l'edifici i instal·lacions de l’escorxador en la que apareixerà com a beneficiari
MERCABARNA. Produït el sinistre i cobrada la indemnització per MERCABARNA, aquesta
abonarà al superficiari les quantitats que, per dit concepte, hagi rebut a mesura i en proporció
a les obres que aquest vagi realitzant. Aquesta pòlissa es mantindrà vigent i actualitzada
mentre duri el dret de superfície.
En relació a l’explotació de l’activitat i per a cobrir la Responsabilitat enfront de tercers, per
danys en persones i coses, s'exploti l'activitat i s'executin obres de rehabilitació i remodelació
de l'edifici d'escorxador, el superficiari haurà de subscriure una pòlissa d'assegurança de
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Responsabilitat Civil per import mínim de 15.000.000 € per límit d'indemnització.
L'adjudicatari s'obliga a exhibir les esmentades pòlisses, així com a els rebuts que acreditin
estar al corrent del pagament de la prima, en qualsevol moment en que MERCABARNA li
requereixi.
Aquestes pòlisses han de ser presentades amb caràcter previ a la subscripció de l'escriptura
pública.
Aquestes pòlisses hauran de ser actualitzades segons l’increment que experimenti l'IPC cada 5
anys.
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, l'adjudicatari serà plenament i
íntegrament responsable dels danys no assegurats.

CLÀUSULA 26.- RELACIONS DE LA PERSONA SUPERFICIÀRIA AMB TERCERS
L'explotació de l'activitat d'escorxador que s'atorga amb aquest dret de superfície, no pot ser
objecte de cessió, per cap títol, a tercers sense autorització expressa, prèvia i per escrit de
MERCABARNA.
L'extinció del dret de superfície pel transcurs del termini establert o per qualsevol altra causa
provoca la de tota classe de drets reals, personals o laborals constituïts per la persona
superficiària.
En els contractes que la persona superficiària estableixi amb tercers, haurà de figurar, com a
clàusula expressa, que aquests no adquireixen drets de cap mena davant de MERCABARNA.
Així mateix, caldrà fer constar, expressament, que dits contractes s'extingiran automàticament
quan transcorri el termini pel qual s'ha atorgat el dret de superfície o per altres causes
d'extinció del mateix.
Els contractes que concerti la persona superficiària amb tercers tindran caràcter privat. En cap
cas poden esser font d'obligacions per MERCABARNA.

CLÀUSULA 27.- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE I EXTINCIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE I
D’EXPLOTACIÓ DE L’ESCORXADOR
L’extinció del dret de superfície, per qualsevol causa, comportarà igualment i de forma
automàtica, la finalització per part del contractista de l’explotació de l’escorxador, així com de
qualsevol contracte que el superficiari hagi formalitzat amb tercers.
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27.1. Extinció per transcurs del termini.
El dret de superfície s'extingirà pel transcurs del termini de durada previst, automàticament i
sense previ avís, aplicant-se el disposat en la clàusula següent d'aquest Plec, relativa a la
reversió.
27.2. Causes de Resolució del contracte.
Seran causes de Resolució del contracte, i per tant, d'extinció del dret de superfície, les
següents, que tindran la consideració de condicions resolutòries expresses:
a) La no formalització del contracte en escriptura pública en els terminis establerts.
b) Destinar l’edifici objecte del contracte a altres finalitats diferents de les assenyalades
en el present plec.
c) Manca de pagament del cànon periòdic anual durant 3 mesos, consecutius o alterns, o
de qualsevol de les quantitats de les quals s’hagi assumit el pagament, o corresponguin
al superficiari.. El pagament que es realitzi fora del termini comportarà l'acreditament
d'interessos de demora al tipus legal vigent en cada moment.
d) Cessió a tercers, o sotsarrendament, sense l'anuència de Mercabarna, o sense complir
el que s’estableix en la Clàusula 23, apartat 19 del present plec.
e) No estar en possessió, per causes imputables al superficiari, de les llicències i permisos
preceptius per a l'exercici i desenvolupament de l'activitat d'escorxador.
f)

Incompliment de les obligacions bàsiques i responsabilitat del contractista recollides
en la Clàusula 23 del present Plec.

g) Concurrència específica d'alguns dels motius o causes de revocació o anul·labilitat
previstos en aquest Plec o en el contracte.
h) Les causes generals previstes en la normativa que siguin d'aplicació al present
contracte.
27.3. Efectes de la Resolució de contracte.
Si el superficiari incomplís les obligacions que assumeix, MERCABARNA estarà facultada per a
exigir-ne el compliment o declarar la resolució del contracte, amb confiscació de la garantia
definitiva, sense perjudici de la reclamació al superficiari de la resta de danys i perjudicis
produïts amb la indemnització econòmica corresponent, revertint a MERCABARNA el dret de
superfície amb la totalitat de l'edificat.
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La resolució del contracte donarà lloc a l'extinció del dret de superfície, amb reversió de les
edificacions i instal·lacions existents fins al moment, sense perjudici de la possible aplicació
d'altres conseqüències previstes en la normativa d'aplicació.
En cas de resolució del contracte per culpa de l'adjudicatari o per renúncia d’aquest,
MERCABARNA no assumirà cap obligació ni responsabilitat front tercers contractats per
l'adjudicatari atès que MERCABARNA te la relació de qualitat contractual amb l'adjudicatari /
superficiari.

CLÀUSULA 28.- REVERSIÓ
Al finalitzar el termini de durada del dret de superfície, aquest s'extingirà i MERCABARNA
recuperarà la possessió de l’edifici i instal·lacions de l’escorxador, i adquirirà la plena propietat
de quantes edificacions existeixin, lliures de càrregues i gravàmens, amb l'obligació del
superficiari d'efectuar el lliurament de manera pacífica, i sempre lliure d'ocupants i estris de
qualsevol naturalesa.
Totes les construccions i instal·lacions existents hauran de lliurar-se en condicions de servir per
al fi pel qual es va constituir el dret de superfície, tenint en compte la lògica devaluació dels
edificis restaurats pel seu ús continuat.
L'extinció del dret de superfície per transcurs del termini provocarà la de tota classe de drets
reals o personals constituïts per la persona superficiària.
Igualment es produirà la reversió en els termes indicats en els supòsits de resolució del
contracte que expressament s'esmenten en aquest Plec.

CLÀUSULA 29.- RÈGIM DE TRANSICIÓ
Amb un any d'antelació a la data de finalització del termini del dret de superfície, les persones
que designi MERCABARNA efectuaran una inspecció, per determinar l'estat i situació en que es
troba l'edificació i instal·lacions de l'escorxador. A aquest efecte, podrà determinar les obres,
treballs i reparacions necessàries per deixar les instal·lacions compreses en el recinte en
perfecte estat d'utilització i funcionament i el superficiari estarà obligat a realitzar-les al seu
càrrec. Si no ho fes, les realitzarà MERCABARNA a càrrec del contractista, rescabalant-se en
primer lloc amb càrrec a la garantia definitiva, quedant obligat el contractista a assumir tots els
costos i, per tant, pagar a MERCABARNA totes aquelles que excedeixin de l’import de la
garantia definitiva.

CLÀUSULA 30.- RISC I VENTURA
__________________________________________
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El dret de superfície i l’explotació de l’escorxador s'atorga a risc i ventura del contractista, qui
assumirà els riscos econòmics derivats de la seva execució i explotació.

CLÀUSULA 31.- RESPONSABILITAT DELS DANYS CAUSATS
L'adjudicatari és responsable de tots els danys i perjudicis que s'ocasionin a tercer i a
MERCABARNA, o al personal que en depèn, per l'explotació d'escorxador sense perjudici que
es pugui repercutir front tercers el que és cregui convenient.

CLÀUSULA 32. JURISDICCIÓ COMPETENT
El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte al dret privat, regint-se per
aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no previst, per la legislació
civil aplicable.
Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes,
compliment i extinció del Contracte, les parts es sotmetran a la jurisdicció civil i competència
dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que
pogués correspondre’ls.

Barcelona a 10 de Novembre de 2017
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE INICIAL
Senyors, en relació a la licitació corresponent a ______________________, qui signa, _____
amb NIF_________, actuant en nom i representació de _________, amb CIF _____ i domicili a
_________, en la seva condició de __________ declara sota la seva responsabilitat:
1.- Que en relació a la licitació per l’adjudicació del contracte OB_____, declara que compleix,
en la data de signatura d’aquesta declaració, amb totes les condicions exigides per contractar
amb Mercabarna i, en concret, les que s’especifiquen a la clàusula 7 del present Plec.
2.- Es compromet a aportar tota la documentació acreditativa de les condicions exigides per
contractar amb Mercabarna i, en concret, les que s’especifiquen a la clàusula 12.1.2, 12.1.3 i
12.1.4 del present Plec en el termini que als efectes li notifiqui Mercabarna.
3.- Que coneix i accepta que en el cas de que sigui requerit per l’aportació de la documentació
indicada anteriorment i no atengui en temps i forma aquell requeriment, podrà ser exclòs del
procediment.
4.- Que ni _____________________ (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del
TRLCSP.
5.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.
6.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
7.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Barcelona.
8.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
9.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del
seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
10.- Que no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte o de la licitació.
11.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present Plec té caràcter
contractual.
I als efectes oportuns, signa la present a __________ de _________ de _____
Signatura.
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ANNEX 2
DECLARACIÓ SOBRE PARADISOS FISCALS

El sotasignant ______________________________________declara declara sota la seva
responsabilitat:
Que l’empresa ________________ no realitza operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’estat espanyola o fora d’ells, en els termes
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

I als efectes oportuns, signa la present a ______________ de _________ de ____
Signatura
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ANNEX 3
DECLARACIÓ SOBRE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
El sotasignant ______________, amb NIF __________, actuant en nom i representació de la
societat _____________, amb CIF __________ i domicili a __________, en la seva condició de
_____________ en relació a la licitació relativa a ____________________, declara sota la seva
responsabilitat:
Que no es troba en situació d’insolvència actual o imminent; no està sotmès a cap procés de
fallida, concurs de creditors, procediment concursal o de reorganització empresarial similar, de
caràcter judicial o privat, relacionat amb una situació d’insolvència; que no ha sol·licitat la
declaració de concurs, ni té constància de que aquesta hagi estat sol·licitada per cap tercer o
que dita sol·licitud sigui imminent; i que no ha presentat al Jutjat mercantil la comunicació
d’inici de negociacions regulada a l’article 5 bis de la Llei concursal.

I als efectes oportuns, signa la present a ______________ de _________ de ____
Signatura
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ANNEX 4
DECLARACIÓ SOBRE PERTINENÇA A GRUP EMPRESARIAL

El sotasignant ______________________ amb NIF __________, actuant en nom i
representació de ____amb NIF _______, declara sota la seva responsabilitat:

A escollir segons correspongui:
Opció A
Que l’empresa a la qual represento no pertany a cap grup empresarial.
Opció B
Que l’empresa a la qual represento pertany al grup empresarial _____________ a efectes de
l’article 42.1 del Codi de Comerç, i està conformat per les següents empreses:
(...)
I als efectes oportuns, signa la present a ______________ de _________ de ____
Signatura
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ANNEX 5
DECLARACIÓ SOBRE PROHIBICIONS DE CONTRACTAR

El sotasignant ______________________________________declara declara sota la seva
responsabilitat:

1.- Que ni _____________________ (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o
representants es troben inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del
TRLCSP.
2.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat.
3.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb la Generalitat de
Catalunya.
4.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de
Barcelona.
5.- Que el licitador es troba al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
6.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del
seu pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost.
7.- Que no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte o de la licitació.
8.- Que el licitador accepta que la documentació esmentada en el present Plec té caràcter
contractual.
9.- Que el licitador té la capacitat exigida per participar en el present procediment, d’acord
amb el que estableix el plec de clàusules particulars i les IIC.
10.- Que el licitador té els requisits de solvència tècnica, professional, econòmica i financera
exigida en el present Plec.
I als efectes oportuns, signa la present a ______________ de _________ de ____
Signatura
__________________________________________
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ANNEX 6
PROPOSTA ECONÒMICA
El
Sr.
___________,
amb
DNI______________,
amb
residencia
a
________________________carrer______________núm.____________assabentat de l’anunci
publicat al perfil del contractant de Mercabarna i de les condicions i requisits que s’exigeixen
per a l’adjudicació del contracte _________________________, es compromet, en nom i
representació de l’empresa ______________, a realitzar-les amb estricta subjecció als requisits
i condicions esmentats d’acord amb la següent oferta:

⋅

Canon fix inicial i avançat ___________________________ € (impostos exclosos)

⋅

S’Accepta import corresponent a cànon periòdic anual

El Canon fix inicial i avançat s'haurà d'abonar d’un sol cop en el moment de la
formalització del contracte.
TERMINI DE VALIDESA DE L’OFERTA: _____ mesos

I perquè així consti, es signa aquest document, a_________________
Signat.:____________

(Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o
termini inferior al de licitació)
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ANNEX 7A
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat
per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
El Banc __________ i en el seu nom i representació ________ en qualitat de _________ i
segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ___, D.
____________ amb data ________, número _____ del seu protocol, i que afirmen trobar-se
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ______, en interès
i benefici de MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" i fins la
suma de euros (5% de l'import de l’adjudicació), a efectes de garantir l'exacte compliment per
l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent
Contracte ___________.
L'aval indicat es presta pel Banc ___ , amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió,
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el
Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia __________
fins a la liquidació per MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA"
del contracte abans esmentat i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter
incondicional i dins, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que,
fins a la concurrència de la xifra fiançada de (%% de l'import de l’adjudicació) EUROS s'expressi
en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o reserva
quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o
motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o
reclamació per part de __________, o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX 7B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA
DEFINITIVA

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat
per l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels
òrgans equivalents de les restants administracions)
Certificat número ____________. ____________(en endavant, assegurador), amb domicili a
__________, carrer __________, i CIF ___________, degudament representat pel senyor
____________, amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de
_________ ASSEGURA
A ____________, NIF/CIF _____________, en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront
de MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA", en endavant
l’assegurat, fins a l’import de euros _______ (5% de l’import de l’adjudicació)_____________,
a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les
obligacions que li resultin com a conseqüència de l’adjudicació del contracte ______________.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de
fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra
el prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de
MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A "MERCABARNA" i a pagar amb
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer
efectiva, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el
requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització
del termini de garantia.
A __________, __________ de _____________ de ________
Signatura: Assegurador
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ANNEX 8
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a
la seva vessant econòmica com tècnica, d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen,
per ordre decreixent d’importància, tot seguit:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NÚMERO 2): Proposta tècnica: Fins a 20 punts:
⋅ Memòria explicativa de la proposta d’organització i explotació de l’escorxador: Fins a 15
punts.
⋅ Capacitat de matança. Fins a 7 punts.
⋅ Horari de les diferents fases de l’activitat de l’escorxador, des de la recepció dels animals
fins a la sortida del producte d’aquestes. Fins a 1 punt.
⋅ Actuacions que s’adoptaran en matèria de responsabilitat social i mediambiental. Fins a 4
punts.
⋅ Número de llocs de treball a ocupar i numero de llocs de treball de nova creació que es
contractaran per desenvolupar l’activitat, etc. Fins a 3 punts.
⋅ Pla de manteniment de l’edifici: Fins a 5 punts.
La proposta dels licitadors que no assoleixin un mínim de 10 punts en relació a la valoració
de criteris no quantificables de forma automàtica quedarà exclòs del procediment licitatori i
no passarà a la següent fase.
La inclusió dins del sobre 2 de xifres o dades de les que se’n dedueixi o se’n pugui deduir
criteris quantificables de forma automàtica comportarà l’exclusió del procediment licitatori.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
(SOBRE NÚMERO 3): Proposta econòmica: Fins a 80 punts
La proposta econòmica es puntuarà d’acord amb la fórmula següent:
Pi = (Oi / Omin) x 80 punts
A on:
Pi = Puntuació obtinguda per cada licitador.
Omin = Preu de la millor oferta.
Oi = Preu de l’oferta del licitador.
Tenint en compte que si algun licitador presenta una oferta inferior al preu de sortida de la
licitació, aquesta serà rebutjarà automàticament, quedant exclòs el licitador del
procediment, no son d’aplicació els criteris relatius a l’apreciació d’ofertes que poden
contenir valors anormals o desproporcionats.
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ANNEX 9
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPROMÍS REFERIT A LA PÒLISSA
D’ASSEGURANÇA

El sotasignant ______________, amb NIF __________, actuant en nom i representació de la
societat _____________, amb NIF __________ i domicili a __________, en la seva condició de
_____________ en relació a la licitació relativa a ____________________,
Declara que es compromet a que, en cas de resultar adjudicatari, de subscriure i mantenir en
vigor al llarg de tota la durada del contracte, una pòlissa que cobreixi tots els riscos que es
puguin derivar de la seva activitat, així com de lliurar a Mercabarna una certificació de la
companyia asseguradora en relació a aquests extrems.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ___ de ____ de _____
Signatura
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ANNEX 10A
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UNA ADREÇA DE CORREU
ELECTRÒNIC COM A MITJÀ PREFERENT PER REBRE TOTES LES NOTIFICACIONS

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la societat
_____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de __________, assabentat
de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de ___________
MANIFESTA:
Que en relació a la licitació de ______________ i d’acord amb la pràctica de les notificacions
que es deriven de la mateixa, en compliment del que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007,
de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, designa com a mitjà
preferent per rebre les esmentades notificacions l’adreça de correu electrònic: _________
Declara, així mateix, que aquesta adreça de correu electrònic permet acreditar la data i hora
en que es produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així
com l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a
tots els efectes legals.
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per Mercabarna pels mitjans
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del
Sector Públic.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ____ de _________ de _____
Signatura

__________________________________________
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ANNEX 10B
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UN NÚMERO DE FAX COM A
MITJÀ PREFERENT PER REBRE TOTES LES NOTIFICACIONS

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la societat
_____________, amb CIF ________ , actuant en la seva condició de __________, assabentat
de les condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte ______________
MANIFESTA:
Que en relació a la licitació de ______________ i d’acord amb la pràctica de les notificacions
que es deriven de la mateixa, designa com a mitjà preferent per rebre les esmentades
notificacions el número de fax: _________
Declara, així mateix, que aquest número de fax permet acreditar la data i hora en que es
produeixi la posada a disposició de l’interessat de l’acte objecte de la notificació, així com
l’accés al seu contingut, moment a partir del qual la notificació s’entendrà practicada a tots els
efectes legals,
Declara, així mateix, que les comunicacions realitzades per Mercabarna pels mitjans
identificats tindran tots els efectes propis de la notificació previstos a la Llei de Contractes del
Sector Públic.
I als efectes oportuns, se signa la present, a ______ de _________ de _____
Signatura
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ANNEX 11
DECLARACIÓ RESPONSABLE: PROTECCIÓ DE DADES I CONFIDENCIALITAT

Senyors,
El sotasignant _____________, declara:
1.- Que en relació a tota la documentació que presenta per participar en la licitació del
contracte ________________ que contingui dades de caràcter personal de persones físiques
(treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc) garanteix que ha obtingut prèviament el
consentiment de les persones afectades per facilitar la referida informació a Mercabarna la
finalitat de licitar en el present procediment.
2. Que, en cas de resultar adjudicatari, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i al Reial
Decret 1720/2007, de 21 de desembre i a mantenir la confidencialitat de tota aquella
informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte en els termes contemplats en el
plec de clàusules administratives del contracte “_________________________”.
I als efectes oportuns, se signa la present, a _________ de _________ de ______
Signatura
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ANNEX 12
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA DESIGNACIÓ D’UN RESPONSABLE O
INTERLOCUTOR

El sotasignant, amb DNI ______, actuant en nom propi/en i representació de la societat
_____________, amb NIF ________ , en la seva condició de __________, assabentat de les
condicions i requisits que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte de _________________,
nomena, en el cas de que resultar adjudicatari del contracte indicat com a
interlocutor/responsable del contracte a:
___________________________, (nom, cognoms, càrrec i titulació)

I als efectes oportuns, se signa la present, a _____ de ___________ de _________
Signatura

__________________________________________
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