Plec de Prescripcions Tècniques per a Procedir a la Contractació del
Servei:
“Estudi Jurídic sobre tipologies de contractes agrícoles i propostes per al
Banc de Terres EbreBiosfera”
PECT EBREBIOSFERA. PROJECTE 2: SMART RURAL.
OPERACIÓ 2.1: SIMBIOSI RURAL.
Actuació 2.1.1 – Creació Banc de Terres Ebrebiosfera
Acció 2.1.1.5. Estudis Jurídics / models de contractes
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació.

1.- Antecedents del PECT EbreBiosfera
PECT EbreBiosfera és l'acrònim del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de la Reserva
de la Biosfera Terres de l’Ebre, centrat en impulsar els Sectors Líder amb potencial endogen
mitjançant l’ús intensiu de les TIC i la Transferència de coneixement i la Innovació. El PECT
EbreBiosfera és un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeus de Desenvolupament
Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 20142020.
Aquest projecte consta de diversos subprojectes i operacions relacionades:
PROJECTE

OPERACIÓ

P1. E-Territori

Op. 1.2. Observatori Socioambiental de les Terres de l’Ebre

P2. Smart Rural

Op. 2.1. Simbiosi Rural: Banc de Terres i Serveis Agraris
Op. 2.2. Fitoderivats: Cadena de Valor Agroforestal
Op. 2.3. Rural Smart Energy

P3. Sectors Líders

Op. 3.3. SAI EbreBiosfera: Sector Agroalimentari Innovador
Op.3.4. Sector Hàbitat (Industria del Moble)

P4. Innovació/ Transferència

Op. 4.1. FabLab Terres de l’Ebre
Op. 4.2. Entorn Innovador EbreBiosfera

Les principals dades del PECT EbreBiosfera són les següents:
•
•
•
•

Coordinació PECT: Consell Comarcal del Baix Ebre.
Coordinació Projecte Smart Rural: COPATE.
Socis beneficiaris: COPATE, URV, Fundació Agroterritori, CENFIM, Consell Comarcal Baix
Ebre, Ajuntament d'Amposta.
Socis no beneficiaris: Consell Comarcal del Montsià, Consell Comarcal de la Terra Alta i
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.

2.- Antecedents de l’Operació 2.1. Simbiosi Rural.
Aquesta operació desplega i aplica un conjunt d’eines innovadores orientades al desenvolupament
rural, la creació d'ocupació i la fixació de població en els municipis rurals de l’àmbit de la Reserva. En
aquest sentit, vol establir les bases d’un model agrari basat en la col·laboració entre pagesos,
cooperatives i explotacions agràries, dotant de noves funcions al teixit cooperatiu existent
mitjançant el foment de l’economia col·laborativa en un sector agrari basat en les explotacions
familiars i potenciar l’enfortiment del cooperativisme agrari facilitant, amb l’ús de les TIC, la seva
transició cap un cooperativisme 2.0. i la innovació.
L’operació permetrà crear espais de cooperació a nivell individual i col·lectiu que amb l’ús de les TIC
i una forta component d’R+D+I harmonitzarà l’ús de recursos escassos, crearà sinergies entre
explotacions i diferents activitats (ramaderia, biomassa, ...) i dotarà al sector de la suficient capacitat
d’anticipació, adaptació i resiliència per resistir les tensions creades pels mercats globals.
L’operació es basarà en la creació d’un Banc de Terres i del Banc de Serveis Agraris orientats a facilitar
l’accés del sector a la informació que el capaciti per garantir la continuïtat de les explotacions i que
seran importants en l’impuls de l’agricultura de precisió al territori. Aquets instruments es testaran
en diferents problemàtiques present a l’espai agrari de Terres de l’Ebre amb la col·laboració del teixit
cooperatiu territorial, dels municipis i entitats supramunicipals i amb altres entitats de caràcter local
que podran se les usuàries i gestionar i operar les plataformes un cop finalitzat el PECT.
Aquesta operació consta de 2 actuacions:
•
•

2.1.1 Banc de Terres.
2.1.2. Banc de Recursos Agraris.

3.- Característiques del servei objecte de contracte
El BdT EbreBiosfera és un ecosistema territorial en el que cooperen diferents organitzacions amb
l’objectiu comú d’enfortir i dinamitzar el sector agrícola, tal com es mostra en el següent esquema:

El Banc de Terres EbreBiosfera constarà de:
•

•

Serveis centrals del BdT EbreBiosfera, el titular del qual és el COPATE, que oferirà els serveis
TIC, mitjançant la plataforma EbreBiosfera per la gestió de les finques agroforestals, serveis
jurídics per donar garanties als propietaris i arrendataris, i serveis de mediació i
intercooperació.
Agents Activadors Locals, que treballaran en la dinamització local del sector agrícola.
Aquests agents podran ser les cooperatives agrícoles locals, administració pública local o
altres organitzacions que treballin en un territori o en un sector o cultiu concret.

El mosaic agrícola de les Terres de l’Ebre es caracteritza per una gran parcel·lació de les
finques, amb propietaris que disposen de petites finques disseminades pels termes
municipals. Molts d’aquests propietaris tenen les finques per herència familiar, tot i que ja
no es dediquen a l’agricultura i treballen en altres sectors. En general, podem trobar
reticències a arrendar en molts propietaris, degut a la falta de confiança i desconeixement
sobre els contractes agraris i les garanties jurídiques que ens ofereix.
Una de les possibles solucions per l’èxit de la implantació del BdT EbreBiosfera seria donar
aquesta garantia jurídica, tant al propietari com arrendatari, mitjançant un servei jurídic que
faci de mediador entre les parts, tant a l’hora de tancar acords mitjançant contractes agraris,
com en cas de desacords entre les parts, fent un seguiment i mediació en tot el cicle del
contracte.
Un altre factor clau serà contribuir a la viabilitat de les explotacions mitjançant la
dinamització del sector i l’acompanyament a la incorporació de nous pagesos. Per cobrir
aquest objectiu, es planteja la creació de la figura de “Dinamitzador Cooperatiu”, que podria
col·laborar en el futur banc de terres.
També hem de considerar la possibilitat d’ingressos addicionals per als pagesos, mitjançant
l’explotació de finques forestals, amb la producció de biomassa de proximitat. En aquest
sentit, les cooperatives agrícoles del territori podrien realitzar una funció aglutinadora per
fer viable la gestió i explotació de les finques forestals disponibles.

4.- Especificacions tècniques del servei
L’objectiu general d’aquesta acció és conèixer els aspectes jurídics a considerar en el marc
del Banc de Terres Ebrebiosfera.
Els objectius concrets són:
•

Descriure els diferents tipus de relació contractual entre les parts, d’acord a la normativa
vigent sobre contractes de conreu inclosa al Codi Civil de Catalunya (com la compravenda,
permuta, arrendament rústic, parceria, masoveria, arrendaments per a pastures), i
annexant models tipus de contractes si es possible.

•

Definir tipologies de casos per determinar quin model de contracte és més adequat (a tall
d’exemple: arrendament d’una finca en producció on l’arrendatari continuarà treballant
el mateix cultiu; arrendament d’una finca que ha estat abandonada i necessita un temps
per posarla en marxa, conreus anuals, conreus llenyosos,...)

•

Detallar els aspectes a considerar per les parts en una relació contractual:
o Aspectes fiscals, econòmics, sobre inversions, rendes, durada dels contractes, i
altres aspectes rellevants per al banc de terres.
o Aspectes a considerar sobre ajuts i drets, com els drets de pagament (DUN), o els
contractes globals d’explotació (CGE)

•

Proposar la funcionalitat i operativitat del servei jurídic i de mediació que oferirà el BdT
EbreBiosfera als agents activadors locals (aquesta proposta inclourà un Mapa d’agents
públic/privats actuant al territori que poden cooperar i/o influir sobre aquest servei
jurídic).

•

Proposar el perfil professional que hauria de tenir la figura de “Dinamitzador Cooperatiu”,
així com les funcions i operacions que hauria de realitzar en el grup activador local, per
tal de contribuir al compliment dels objectius del BdT de millora de l’activitat agrícola,
gestió del territori, creació d’ocupació i relleu generacional, entre d’altres.

•

Proposar quins són els aspectes necessaris, a nivell de reglament de funcionament del
banc de terres, per tal que des del món cooperatiu es pugui participar de la seva gestió.
Tanmateix identificar els aspectes que s’haurien d’introduir en els estatuts d’aquestes
entitats cooperatives.

•

Realitzar un anàlisi de les possibilitats de crear seccions forestals dintre les cooperatives
agrícoles. Avaluar si son necessàries modificacions en els estatuts de les cooperatives
agrícoles, i com afectaria a l’articulat dels estatuts.

5.- Resultats a lliurar
Els entregables a lliurar en aquest contracte són:
•

“Estudi Jurídic sobre tipologies de contractes agrícoles i propostes per al Banc de Terres
EbreBiosfera ”, que inclourà els diferents apartats considerats en els objectius específics de
la feina a realitzar, descrits en el capítol anterior.

6.- Requisits de l’adjudicatari
L’empresa o institució adjudicatària ha de certificar que compleix amb tots els requisits previs exigits
per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per ser adjudicatari del
contracte de serveis. Aquest certificat haurà de seguir el model annexat al plec administratiu.

L’empresa o institució adjudicatària ha d’estar plenament capacitada per desenvolupar les tasques
tècniques que se’ls hi encarreguen, aportant els seus coneixements tècnics i jurídics en matèria de
legislació sobre relacions contractuals en el sector agrícola. Tanmateix l’adjudicatari ha de disposar
d’experiència demostrable sobre contractes agrícoles.
A l’oferta el contractista haurà de determinar l’equip tècnic que portarà a terme els treballs i el tècnic
encarregat de la direcció dels treballs i identificant i aportant la seva titulació i experiència. Aquest
tècnic tindrà la qualificació de responsable tècnic del contracte i serà la persona que interlocutora
directament amb els tècnics del COPATE. Aquest responsable haurà de tenir una formació adient a
les característiques del contracte.
A l’oferta l’adjudicatari haurà d’incorporar una memòria on es reculli de forma sintètica la
metodologia, el pla de treball, les accions i el cronograma per desenvolupar l’estudi i els treballs
objecte del contracte. També haurà d’aportar una relació de la seva experiència en treballs
d’aquestes característiques.
L’adjudicatari ha de donar compliment a les obligacions en matèria d’informació i comunicació
regulades en l’annex XII, apartat 2.2 del Reglament (UE) núm. 1303/2013, el qual regula les
responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d’informació i comunicació destinades al
públic.
L’adjudicatari haurà de realitzar un mínim de dues reunions amb el COPATE per a l’inici i seguiment
de les feines contractades i queda obligat a facilitar la informació que li sigui requerida sobre l’estat
dels treballs objecte d’aquest contracte.

7.- Pressupost i durada del contracte
El pressupost base de licitació per al present contracte (segons art. 100 LCSP) s’estableix en
11.495,00 €, (IVA inclòs), a raó de 9.500,00 € el valor base del contracte i 1.995,00 € en concepte
d’IVA. El valor estimat del contracte és de 9.500,00€.
Aquesta quantitat contempla tots els capítols de despesa associats a la realització de l’acció:
personal, material inventariable i fungible, adquisició de serveis especialitzats, despeses generals
generades per desplaçaments i totes aquelles que es puguin generar.
La durada del contracte serà de sis mesos a partir de l’endemà de la signatura del contracte.

8.- Pagament
El pagament s’efectuarà al final del contracte amb tots els documents i tasques lliurades per
l’adjudicatari i conformades pels serveis tècnics del COPATE adscrits al projecte “Smart Rural”.
Cada pagament haurà de generar una factura on s’establirà clarament el concepte que genera el
pagament i on hi haurà de costar també:

“El 50% de la present factura és cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
de la Unió europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020”.

9.- Presentació i valoració de les ofertes
La sol·licitud i l’avaluació de les ofertes es farà de conformitat a la normativa contractual que es
preveu per als contractes oberts, tal com s’indica en el plec de clàusules administratives.

10.- Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, a Marc Poy. A banda d’aquestes funcions, també haurà de:
a) Inspeccionar els béns objecte del present contracte.
b) Formular requeriments sobre correcció de deficiències en el servei.
c) Elevar a l’òrgan de contractació la iniciativa per a l’actuació de potestats administratives o la
presa d’altres mesures.
d) Exigir al contractista qualsevol antecedent documental que esdevingui transcendent per a
verificar el compliment de les obligacions al seu càrrec.
e) Desenvolupar i aplicar les instruccions que li adreci l’òrgan de contractació i el cap de la
unitat administrativa responsable de l’execució del contracte.
f) Inspeccionar el lliurament de material per al compliment de la condició especial d’execució.
g) Realitzar un seguiment acurat del servei i del subministrament dels elements necessaris.
h) Informar i conformar la facturació presentada per l’empresa adjudicatària.

Amposta, data de la signatura electrònica

