informe acreditació de solvència
expedient 2/2021-CSOS
Contracte:
Assumpte:

Serveis de neteja de dues parcel·les de terrenys a la zona del Castell
Valoració de l’acreditació de la solvència de l’empresa EXTRAYSE S.L.

En data 16 de juliol de 2021 aquest Servei de Protecció Civil rep l’encàrrec des del Servei de
Contractació d’emetre informe de solvència tècnica i econòmica de l’empresa EXTRAYSE S.L.
proposada com adjudicatària del contracte de referència.
El plec de clàusules administratives particulars exposa, en el punt 5 de la clàusula 5, el règim de
solvència econòmica i financera i de solvència tècnica o professional, així com els mitjans alternatius
d’acreditació de la solvència.
Entre la documentació aportada per aquesta empresa en el tràmit de requeriment previ a
l’adjudicació, entre d’altres consta:
1)

«Certificat d’inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic», en el que consta que l’empresa té les següents classificacions:
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2)

Acord de la Comissió de Classificació de Contractistes d’Obres, de data 24 de juliol de 2018,
segons la qual acorda:

Segons consta al Certificat del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores, de 25/06/2021, l’empresa
EXTRAYSE S.L. disposa de les següent classificacions:

Atès que l’article 86.2 de la LCSP estableix que la classificació de l’empresari acreditarà la seva
solvència en contractes en que no s’exigeixi estar en possessió de classificació, com el present.
Atès que a la citada clàusula del PCAP admet expressament com a treballs d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen objecte del present contracte els corresponents a alguna o més
d’una de les següents codificacions: CPV números 77312000-0 Servicios de desbrozo; 90522400-6
Servicios de limpieza y tratamiento de terreno; i 45111213-4 Trabajos de limpieza del terreno, i que
a l’informe justificatiu de la necessitat i idoneïtat del contracte que figura a l’expedient es justifica
el següent:
«Cal mencionar que tot i que el CPV 45111213-4 Trabajos de limpieza del terreno correspon a
contracte d’obres, en concret el CPV 451 es refereix a la Preparació d’obres, s’entén que els treballs
a realitzar conforme aquest CPV de Trabajos de limpieza de terreno són en part assimilables a
l’objecte d’aquest contracte (neteja de terrenys) tot i que no es tracti d’una obra strictu sensu,
segons la tipologia de residus relacionada al Plec Tècnic i a l’Informe d’anàlisi i valoració de la
situació dels terrenys situats a les finques El Castell i Can Xercavins, de setembre de 2020.»
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Per tant, els treballs objecte de contractació són assimilables als treballs de preparació d’obres
conforme al CPV citat, i en conseqüència les classificacions d’obra acreditades per l’empresa es
poden entendre comprensives de les prestacions objecte del contracte.

En conclusió,
A partir de la documentació examinada s’informa que l’acreditació de la solvència aportada per
l’empresa EXTRAYSE S.L. és vigent i correcte pel desenvolupament de l’objecte d’aquest contracte
del serveis de neteja de dues parcel·les de terrenys a la zona del Castell.

Rubí, a data 19/07/2021

joan arboledas
Unitat de Protecció Civil
Ajuntament de Rubí
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