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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A CONTRACTE
SUBMINSTRAMENT DE BIOCOMBUSTIBLE EN FORMA D'ESTELLA A LES
CALDERES DE BIOMASSA DE LES PISCINES MUNICIPALS I DEL COMPLEX
EDUCATIU DE LA SÉNIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació
1.1 Descripció de l'objecte del contracte
Necessitat a satisfer
La necessitat a satisfer del present contracte és la de dotar de biocombustible en forma
d’estella de fusta per cobrir la demanada anual de biomassa de dues instal·lacions
municipals que s'encarreguen de calefactar i generar ACS per a les Piscines Municipals i
el Complex Educatiu
Objecte del contracte
L'objecte d'aquest contracte consisteix en el subministrament de biocombustible en forma
d'estella per alimentar les instal·lacions tèrmiques de les Piscines Municipals i del
Complex Educatiu de la Sénia format pels següents equipaments: CEIP Jaume I, Llar
d'Infants, Menjador Escolar i CDIAP.
El consum previst de les dues instal·lacions és de 300 t/any aproximadament:
- Piscines Municipals: 170 t/any
- Complex Educatiu: 130 t/any
La consum previst podrà sofrir una variació de ±30% en funció de les variacions de
consum conseqüència de les condicions meteorològiques particulars.
Qualificació del contracte
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de subministraments,
d'acord amb l'article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
1.2 Divisió en lots de l'objecte del contracte
Atesa la naturalesa del present contracte, en base a allò que s’estableix en l’article 99.3.b)
de la LCSP i de conformitat amb l’article 116.4.g) de la mateixa norma, aquesta licitació no
es susceptible de divisió en lots perquè dificultaria l’assoliment del grau d’eficiència,
eficàcia i intercomunicació en els serveis, que es veuria greument afectat des del punt de
vista tècnic.
La interdependència entre les prestacions contingudes en el seu objecte aconsellen una
licitació conjunta per garantir una execució contractual òptima.
Aquest contracte no es pot separar en lots ja que les prestacions compreses en l’objecte
contractual no tenen substantivitat pròpia de forma que no es possible la seva execució de
forma separada.
D'aquesta manera es reduiran els interlocutors, millorarà la coordinació i s'incrementarà la
qualitat del subministraments previstos.
1.3 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:
CODI
09111400-4

DESCRIPCIÓ
Combustibles de fusta
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CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d'adjudicació de contracte serà el procediment obert simplificat, en el qual tot
empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels
termes del contracte amb els licitadors.
L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de criteris d'adjudicació
sobre la base de la millor relació qualitat-preu de conformitat amb el que s'estableix en la
clàusula desena.
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&idCap=13294428
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte
Pressupost base de Licitació
D’acord a l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació per als dos anys de
contracte, es fixa en la quantitat de 65.340 € IVA inclòs, dels quals 54.000 € corresponen a
la base imposable i 11.340 € corresponen al 21% d’IVA.
S’entén que el pressupost base de licitació s’adequa als preus de mercat sobre la base de
les següents consideracions.
El pressupost base de licitació del conjunt de les prestacions objecte d’aquesta licitació és
el següent
Exercici

Estella
subministrada
(t)

Import unitari
(€/t)

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

2021

300

90

27.000 €

5.670 €

32.670 €

2022

300

90

27.000 €

5.670 €

32.670 €

54.000 €

11.340 €

65.340 €

El pressupost màxim que actua com a límit de despesa, formulat en termes de preus
unitaris, s’ha calculat en base a les estimacions de les unitats a subministrar durant
l’execució del contracte i no suposa una obligació de despesa per part de l’Ajuntament de
la Sénia, atès que aquesta es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin
durant l’execució del contracte.
El sistema de determinació del preu del contracte es basa en un únic preu unitari referit al
preu per tona del pellet.
Per al càlcul del pressupost màxim s’ha estimat en funció del preu unitari màxim següent:
- Preu unitari màxim de 90 €/tona (IVA exclòs) amb camió bolquet.
Aquest és el límit màxim de despesa que, en virtut d’aquesta contractació, pot
comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden oferir les
empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
La presentació d’ofertes que superin aquest import seran desestimades i excloses
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automàticament de la licitació.
El present pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a
l’article 100 i concordants de la LCSP.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent.
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte, als efectes dallò que disposa l’article 101 i concordants de la
LCSP, és de 113.400 € (IVA exclòs)
Any

Pressupost

2021

27.000,00 €

2022

27.000,00 €

Pròrroga

27.000,00 €

2024

27.000,00 €
54.000,00 €

Subtotal
32.400,00 €

2023

TOTAL

Modificacions

5.400,00 €

59.400,00 €
86.400,00 €
113.400,00 €

54.000,00 €

5.400,00 €

113.400,00 €

CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries:
342.22103 - Combustible i carburants - Instal·lacions esportives
323.22103 - Combustible i carburants - Ensenyament preescolar i primària
El contracte s'abonarà amb càrrec a les aplicacions a dalt indicades del pressupost
municipal, en la qual existeix crèdit suficient que es reté.
Per a la resta dels exercicis, incloses les possibles pròrrogues, quedarà condicionada a
l'existència de consignació pressupostària adequada i suficient en cada exercici
pressupostar .
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus
De conformitat amb l'establert en l'article 9 del Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel
qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l'economia
espanyola, i l'article 103 de la LCSP 2017, que regulen els requisits perquè procedeixi la
revisió de preus en els contractes del sector públic, a aquest contracte no resulta aplicable
la revisió de preus.
CLÀUSULA SETENA. Durada del contracte
7.1 Durada del contracte
D’acord amb allò establert en l’article 29 de la LCSP, la durada del present contracte de
serveis de biocombustible en forma d'estella a les calderes de biomassa de les piscines
municipals i del complex educatiu de la Sénia serà de 2 anys a partir de la formalització del
contracte en document administratiu.
Es preveu la possibilitat d’una pròrroga de dos anys.
La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari,
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sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la
finalització del termini de durada del contracte.
No obstant el que estableixen els apartats anteriors, i d’acord amb el que estableix l’article
29 de la LCSP, quan al venciment del contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte
que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència
d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació
produïdes en el procediment d'adjudicació i concorrin raons d'interès públic per no
interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l'execució del nou contracte per un període màxim de nou mesos, sense modificar les
restants condicions el contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi
publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte de la data de finalització del
contracte originari.
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de
contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris i la no concurrència de prohibicions de
contractar s'acreditarà mitjançant la inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic acredita, d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions
d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació,
habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no
concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
2.1 Solvència
1. Els licitadors hauran de declarar que compleixen amb els requisits de solvència
econòmica i financera i solvència tècnica i professional en la declaració responsable
que presenten seguint el model de l’Annex I.
2. El licitador que resulti proposat, estarà obligat a acreditar la seva solvència mitjançant
l’aportació dels documents que es detallen a continuació com a requisit imprescindible
per a procedir a l’adjudicació:
a) Solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera del licitador s’ha d’acreditar pel mitjà següent:
• El volum anual de negocis: el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major
volum de negoci dels últims tres anys finalitzats s’ha assolit un volum anual de
negocis d’almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva
duració no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual
mig del contracte si la seva duració és superior a un any.
Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, els
dipositats al registre oficial al que hi hagi d’estar inscrit. En el cas dels
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà a través dels
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al Registre Mercantil.
b) Solvència tècnica i professional
• Relació dels principals subministraments realitzats, en els últims tres anys,
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte,
que tinguin un import igual o superior al 70% del valor estimat d’aquest
5

contracte quan la seva duració no sigui superior a un any, o que l’import anual
acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat
mitja del contracte si la seva duració és superior a un any, i en la que s’indiqui
l’import, data i destinatari, públic o privat dels mateixos.
Els subministraments efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest, o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari acompanyat dels documents que estiguin en poder del mateix que
acreditin la realització de la prestació.
Per a determinar que un subministrament és d’igual o similar naturalesa al que
constitueix l’objecte del contracte s’atendrà als tres primers dígits dels
respectius codis de la CPV.
En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com
a tal aquella que té una antiguitat inferior a cinc anys, la solvència tècnica
s’acreditarà segons el que indica l’apartat 1.h) de l’article 89 de la LCSP 2017.
3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin
amb elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i
professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de
contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant
la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats
esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants
en la unió o d'altres entitats.
4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP 2017 constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als
requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests.
5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència,
en els termes indicats en la present clàusula. Per tal de determinar la solvència de la
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
CLÀUSULA NOVENA. Presentació de proposicions i documentació administrativa
9.1 Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció
o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta
en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió
temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les
propostes per ell subscrites.
9.2 Lloc i termini de presentació d'ofertes
a) La present licitació té caràcter exclusivament electrònic.
b) Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformen les seves
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ofertes en el termini màxim de 15 dies naturals comptats a partir del següent de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant, mitjançant l'eina de Sobre
Digital accessible des del següent enllaç:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=sear
chCn&idCap=13294428&pagingPage=0
Un cop accedeixin a traves d'aquest enllaç a l'eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se d'alta a l'eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d'alta,
d'activació de l'oferta.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d'activació de l'oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d'activació es l’accés exclusiu de que
disposaran per presentar les seves ofertes a traves de l'eina de Sobre Digital.
Accedint a l'espai web de presentació d'ofertes a través d'aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la
en format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden
preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la
presentació de l'oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre 1 no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment
de l'enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar
les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d'ells), ja que nomes les empreses licitadores la/les tenen (l'eina de Sobre
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L'Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d'inscripció a l'oferta de l'eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l'eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual segur que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució
de la Mesa i de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i l'hora establertes.
Les empreses licitadores han d'introduir en tot cas la paraula clau abans de l'obertura
del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a traves de
l'eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que nomes elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l'empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l'oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l'oferta. A partir del
moment en que l'oferta s'hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació
tramesa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l'eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
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presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d'ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Publica l'esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
c) Les ofertes presentades han d'estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, es obligació de
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d'arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d'elles que
l'Administració no pugui accedir al contingut d'aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de
contractació valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les
conseqüències jurídiques respecte de la participació d'aquesta empresa en el
procediment, que s'hagin de derivar de la impossibilitat d'accedir al contingut d'algun
dels documents de l'oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l'oferta, la mesa podrà acordar l'exclusió de l'empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents
en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l'empremta electrònica, que es la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la copia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l'oferta, a traves de l'eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta copia no podrà ser
emprada en el cas d'haver enviat documents amb virus a traves de l'eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de
les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
d) Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d'ofertes es
troben disponibles a l'apartat de "Licitació electrònica" de la Plataforma de Serveis de
Contractació Publica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca_ES
e) D'acord amb l'article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
f)

Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demes documentació
complementaria, el qual la facilitarà almenys sis dies abans de que finalitzi el termini
fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 6 dies abans
del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades
l’òrgan de contractació per
resta de documentació, a
d'avisos de l'espai virtual
públiques i accessibles a
contractant de l’òrgan.

en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la
traves de l'apartat de preguntes i respostes del tauler
de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran
traves del tauler esmentat, residenciat en el perfil de

g) Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació
incondicionada per part de l'empresa licitadora del contingut del present plec, així com
del plec de prescripcions tècniques, així com l'autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses
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classificades del sector públic, o les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat
membre de la Unió Europea.
h) Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot
subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en
més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dona lloc a la no-admissió de
cap de les propostes que hagi subscrit.
9.3 Contingut de les proposicions
Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en un únic arxiu electrònic,
signat electrònicament pel licitador, que contindrà lo següent documentació:
CONTINGUT DEL SOBRE (DOCUMENTACIÓ GENERAL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA
ALS CRITERIS AVALUABLE DE FORMA AUTOMÀTICA
a) Documentació administrativa
1. Les empreses licitadores han de presentar la Declaració Responsable segon
model que s’adjunta com Annex 1 a aquest plec. S’ha de presentar signada
electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda representació
de l’empresa per presentar la proposició.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les
quals la componen haurà d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència,
presentant totes i cadascuna la corresponent declaració responsable.
2. Certificat o fitxa tècnica conforme es donarà compliment a les
característiques de l’estella determinats als punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4 del Plec de
Prescripcions Tècniques:
- Certificar que l’estella subministrada provindrà de biomassa forestal primària
(BFP) essent exclusivament biomassa llenyosa procedent del bosc (tipus 1.1
segons la norma internacional ISO 17225-1:2014) amb un poder calorífic (PCI)
que sigui igual o superior als 3.100 kWh/kg.
- Certificar que l’estella subministrada serà de categoria A1 i A2 segons norma
ISO 17225-1:2014.
- Certificar que la granulometria de l’estella serà P45S segons la norma ISO
17225-1:2014.

Classe

Fracció principal
(mínim 60%) mm

Fracció de
fins
(≤3,15 mm)

P45S

3,15 mm < P ≤45 mm

≤10%

Fracció grossa %
(longitud de
partícules, mm)
≤10% (> 63 mm)

Longitud
màxima,
mm

Secció
màxima,
cm2

≤ 200mm

≤ 6 cm2

- Certificar que l’estella subministrada tindrà una humitat en base humida inferior
al 30%.
3. Certificat o fitxa tècnica on es justifiqui la procedència de l’estella d’acord amb
el capítols 5 i 6 del Plec de Prescripcions Tècniques, adjuntant certificació forestal o
documents equivalent que acreditin la gestió forestal sostenible.
4. Fitxa tècnica de l’higròmetre (llança mesuradora d’humitat) que disposa
l’adjudicatari per efectuar les mesures del grau d’humitat en les descàrregues
d’estella.
5. Certificat del calibratge de l’higròmetre efectuat per un organisme acreditat per
portar a terme el control de la humitat.
6. Document acreditatiu de les emissions o consums particulars dels seus mitjans de
transport de l’estella que justifiqui la petjada de carboni des del lloc d’estellat fins a
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la caldera i retorn. En aquest document es justificarà la distància recorreguda de
l’origen al destí i retorn de cada lliurament.
-

A efectes de càlcul es considerarà un factor d’emissió de 2,61 kg Co2/litre de
dièsel o 2,38 kg de CO2/litre de benzina consumit durant el transport.

-

Consum mitjà de 0,40 litres per quilòmetre (Guia tècnica per al càlcul
d’emissions de gasos amb efecte hivernacle de GEH (2012) i wood E3).

-

S’admetrà també com a mètode de càlcul del consum de carburant el
programa ACOTRAM del Ministeri d’Indústria i els consums indicats en les
fitxes tècniques dels vehicles.

Aquesta document servirà per justificar i aplicar el segon criteri quantificable automàtic de
proximitat geogràfica de l’estella (Apartat 2 de la clàusula desena).
b) Proposició econòmica.
Les empreses licitadores la presentaran d’acord amb el model que s’adjunta com Annex
2 a aquest plec.
L’oferta econòmica s’ha de presentar signada electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
c) Millores tècniques
Les empreses licitadores les presentaran d’acord amb el model que s’adjunta com
Annex 3 a aquest plec.
L’oferta el document s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les
persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les
persones signants de la declaració responsable.
En cas de discrepància entre l’import expressat en lletres i el que es fa constar en xifres,
prevaldrà la quantitat que es consigni en lletres, llevat que dels documents que componen
la proposició es desprengui una altre cosa.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP 2017, els licitadors s’obliguen a aportar, en
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan
els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 16 del present Plec.
CLÀUSULA DESENA. Criteris d'Adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a una
pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu, tots ells
quantificables de manera automàtica.
Criteris quantificables automàticament (fins a 70 punts)
1. Baixa respecte al preu de l’estella amb les condicions determinades als plecs (preu
màxim 90 €/t sense IVA): fins a 40 punts
P = 40 x Ofm / Of
P = puntuació obtinguda per l’oferta valorada
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Ofm = preu de l’oferta més econòmica
Of = preu de l’oferta valorada

2. Proximitat geogràfica de l’estella (fins a 10 punts)
i. Estella procedent de la comarca del Montsià: 10 punts
ii. Estella procedent de comarques limítrofes Baix Ebre, Baix Maestrat i Matarranya: 5
punts
iii. Estella fora de les comarques dels punts anteriors i fins a 100 km de distància: 2
punts
3. Termini de lliurament de l’estella des de data de comanda (fins a 15 punts)
i. Abans de 48 hores (2 dies naturals): 15 punts
ii. Entre 48 hores de 96 hores (entre 2 i 4 dies naturals) : 10 punts
iii. Entre 96 hores i 120 hores (entre 4 i 5 dies naturals): 5 punts
4. Anàlisi d’una mostra per part d’un laboratori a càrrec de l’adjudicatari (fins a 5 punts)
i. 1 anàlisi per any de contracte (2 anàlisis): 5 punts
ii. 1 anàlisi en tot el contracte: 2 punts

CLÀUSULA ONZENA. Admissibilitat de Variants
No s'admeten variants.
CLÀUSULA DOTZENA. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran ofertes desproporcionades o temeràries les ofertes econòmiques que es
trobin en algun dels supòsits següents:
1. Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitació en més de 25 unitats percentuals.
2. Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals
a l'altra oferta.
3. Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al
còmput de la mitjana s'ha d'excloure l'oferta que sigui d'una quantia més elevada quan
sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En qualsevol cas, es
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
4. Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre
aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s'ha de
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En
tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s'ha de
calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.
Els criteris d’adjudicació relatius a les certificacions de qualitat i mediambientals no seran
valorats pel que fa a la seva temeritat degut a la seva naturalesa.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP 2017, la Mesa de contractació
requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
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altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest
motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data de recepció del
requeriment, per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests
efectes.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació
i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora
exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins
de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi,
previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la
LCSP 2017.
CLÀUSULA TRETZENA. Preferències d'Adjudicació en cas d'Empats
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte, seguint l’ordre que s’exposa a
continuació:
1. La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores
de les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva
plantilla.
2. En cas de persistir l’empat, la proposició presentada per les empreses d’inserció que
regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les
empreses d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per
tenir dita consideració.
3. En cas de persistir l’empat, la proposició presentada per empreses que, al venciment
del termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat
serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter
previ.
CLÀUSULA CATORZENA. Mesa de contractació
La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes i
qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a
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l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, de 8 de
maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes
del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen.
La Mesa de Contractació, d'acord amb allò que s'ha fixat en el punt 7 de la Disposició
Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida
per un membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a
vocals, el Secretari o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció
d'assessorament jurídic, i l'Interventor, o, en el seu cas, el titular de l'òrgan que tingui
atribuïdes la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es
designin per l'òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal
laboral al servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre,
en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, en el seu cas, formin part de la
Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta.
Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.
La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci de
licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un Anunci
específic en el citat perfil.
CLÀUSULA QUINZENA. Obertura de Proposicions
La mesa de contractació es constituirà en el termini màxim de 20 dies naturals des de la
data de finalització del termini de presentació de les proposicions i procedirà a l'obertura
dels Sobres «A», que contenen la documentació administrativa, la proposició econòmica i
documentació quantificable de forma automàtica.
Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin
els requeriments, la Mesa procedirà a l'avaluació i classificació de les ofertes.
A la vista del resultat, la Mesa de Contractació proposarà a l'adjudicatari del contracte.
Realitzada la proposta d'adjudicació, la mesa de contractació procedirà, en aquest acte, a
comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que l'empresa està
degudament constituïda, que el signant de la proposició té poder bastant per formular
l'oferta, ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas la classificació
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar.
D'acord amb el que es disposa en l'article 139.1 LCSP, la presentació de les proposicions
suposa l'autorització a la taula i a l'òrgan de contractació per consultar les dades recollides
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o en les
llistes oficials d'operadors econòmics en un Estat membre de la Unió Europea.
CLÀUSULA SETZENA. Requeriment de Documentació
En aquest acte, la mesa de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al
licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de 7 dies hàbils des de
la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia definitiva, així com perquè
aportació el compromís al qual es refereix l'article 75.2 de la LCSP i la documentació
justificativa de què disposa efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o
adscriure a l'execució del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP.
S’haurà de presentar la documentació següent:
1. Dades no vigents en el RELI/ROLECE: S’haurà de presentar la documentació
relativa a la capacitat d’obrar de l’empresa i la personalitat jurídica de l’empresari, així
com l’acreditació de la representació de les persones signants de les ofertes que no
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figuri inscrita en aquests registres o no estigui actualitzada en la data de
finalització del termini de presentació de proposicions.
2. Garantia definitiva: Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva,
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 17 d’aquest plec.
3. Si s’escau, compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la LCSP 2017 en el cas que
el licitador recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris relatius a la
solvència econòmica i financera.
4. Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i/o que s’indicarà en
el requeriment.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia
definitiva.
CLÀUSULA DISSETENA. Garantia Definitiva
1. Segons allò establert a l’article 107.3 de la LCSP 2017, el licitador que presenti l’oferta
econòmicament més avantatjosa, haurà de constituir a disposició de l’òrgan de
contractació, una garantia d’un 5 per 100 de l’import del pressupost base la licitació,
multiplicat pels anys de durada del contracte (excloses les eventuals pròrrogues), i
exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit.
Juntament amb el requeriment de documentació previ a l’adjudicació regulat en la
clàusula 16 d’aquest plec, la mesa de contractació requerirà al licitador que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa per tal que acrediti que ha presentat la garantia
definitiva regulada en la present clàusula.
2. Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en
cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament
d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es
dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades
en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o establiments públics
equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals contractants davant les
quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions que les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici del que es disposa per
als contractes que se celebrin a l'estranger.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de
desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis,
cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia
recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els
establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que
les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança haurà
de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.
3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida del 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA i garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal.
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4. La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l’art. 110 de la LCSP 2017 i
de les penalitats imposades al contractista previstes en aquest Plec.
5. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar per tal que es mantingui la deguda
proporció amb el nou preu modificat, de conformitat amb el que disposa l’art. 109.3 de
la LCSP 2017.
6. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
7. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats a l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
8. La garantia no serà retornada o cancel·lada fins que s'hagi produït el venciment del
termini de garantia i s’hagi complert satisfactòriament el contracte, d’acord amb el que
preveu l’article 111 de la LCSP 2017.
9. L'acreditació de la constitució de la garantia podrà fer-se mitjançant mitjans electrònics.
CLÀUSULA DIVUITENA. Adjudicació del Contracte
Presentada la garantia definitiva, en un termini no superior a 5 dies, es procedirà a
adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a adjudicatari, procedint-se, una
vegada adjudicat aquest, a la seva formalització.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent
candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia
definitiva.
L'adjudicació, que haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors, havent de
ser publicada en el perfil de contractant en el termini de 15 dies.
CLÀUSULA DINOVENA. Formalització del Contracte
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització.
La formalització del contracte haurà d'efectuar-se no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats
en la forma prevista en l'article 151.
D’acord amb el que estableix l’art. 159.6 g) la formalització del contracte s’efectuarà
mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. En el
supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu
càrrec les corresponents despeses.
Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del
termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA
exclòs, en concepte de penalitat.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció
del contracte.
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Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidencials.
CLÀUSULA VINTENA. Condicions Especials d'Execució del Contracte
S'estableixen les següents condicions especials d'execució del contracte, d'acord amb allò
que s'ha fixat en l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic:
Suport a la iniciativa Anem a Mil.
Els treballadors de l’empresa adjudicatària destinats a l’execució del contracte han de tenir
una retribució anual bruta a jornada complerta, o l’equivalent a la jornada partida no inferior
a 14.000 € i sempre per import igual o superior al conveni col·lectiu al que pertanyin.
L’Ajuntament de la Sénia dona suport a la iniciativa ciutadana Anem a Mil, per tal de
millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per
tendir al mínim de 1000€.
Si s’escau, caldrà que l’empresa licitadora aporti directament la documentació acreditativa
(TC2) concretant quins són els treballadors que destinarà a l’execució del contracte, per tal
que l’Ajuntament pugui fer les comprovacions oportunes.
CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Drets i Obligacions de les Parts
El contracte s’executarà amb estricta subjecció a les disposicions d’aquest Plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, a la normativa general o
sectorial que li sigui d’aplicació, al contingut de la proposició formulada per l’adjudicatari en
allò que concreti l’objecte o el preu del contracte i, de conformitat amb les normes i
instruccions que, en desenvolupament o interpretació dels plecs de clàusules l’Ajuntament
de la Sénia indiqui a l’adjudicatari
21.1 Drets de l’adjudicatari
A més dels drets generals derivats del règim jurídic del present contracte, el contractista
tindrà dret a l’abonament del preu convingut per la prestació realitzada, en els termes
previstos en aquest plec i en la LCSP 2017.
El pagament de les prestacions o subministraments efectivament lliurats i formalment
rebuts per l'Ajuntament s'efectuarà prèvia presentació de factura degudament conformada,
i Acta de Recepció quan escaigui.
En cas de que la prestació o el subministrament es presti durant lliuraments successius de
béns s'autoritza la realització de pagaments parcials.
En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturació, els següents extrems previstos a l'apartat segon de la Disposició
Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
DIR3
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El contractista haurà de presentar la factura en un registre administratiu en el termini de 30
dies des de la data de la prestació, en el cas de serveis de tracte successiu les factures
hauran de presentar-se en el termini màxim de 10 dies des de la realització de la prestació
en el període de què es tracti. La factura haurà de presentar-se en format electrònic en els
supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electrònica i
Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en aquests casos la
presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la presentació en un registre
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administratiu.
D'acord amb allò que s'ha fixat en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, l'Administració tindrà obligació d'abonar el preu dins dels
trenta dies següents a la data d'aprovació de les certificacions d'obres, sense perjudici
d'allò que s'ha fixat en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, haurà d'abonar al
contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els interessos de
demora i la indemnització pels costos de cobrament en els termes previstos en la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat
en les operacions comercials.
Perquè pertoqui a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista
haurà d'haver complert l'obligació de presentar la factura davant el registre administratiu
corresponent en els termes establerts en la normativa vigent sobre factura electrònica,
dintre del termini i en la forma escaient, en el termini de trenta dies des de la data de
lliurament efectiu de les mercaderies o la prestació del servei.
D'altra banda, l'Administració haurà d'aprovar els documents que acreditin la conformitat
amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies següents
a la prestació del servei.
21.2 Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles
210, 300 i 304 de la LCSP 2017.
Acta de recepció parcial: per cada lliurament es procedirà a la recepció dels béns objecte
del subministrament mitjançant acte formal. Si els béns es troben en bon estat i conforme a
les prescripcions tècniques, el responsable del contracte els donarà per rebuts, aixecant la
corresponent acta de recepció, a la que s’hi adjuntarà l’albarà entregat en el moment de
fer-se efectiu cada lliurament, i que haurà de ser firmada pel mateix responsable del
contracte i per la representació de l’empresa adjudicatària.
Acta de recepció final: En el moment en què es faci l’últim lliurament que suposi esgotar
al pressupost màxim anual establert per aquesta licitació, s’aixecarà l’última acta de
recepció en la que l’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes en el contracte. Si els béns es troben
en bon estat i conforme a les prescripcions tècniques, el responsable del contracte els
donarà per rebuts, aixecant l’última acta de recepció, que haurà de ser signada pel
responsable del contracte i per la representació de l’empresa adjudicatària, iniciant el
termini de garantia.
La data i lloc de cada acta de recepció serà comunicat a la Intervenció de la corporació per
a la seva eventual assistència en l’exercici de les seves funcions de comprovació de la
inversió, podent estar assistida per un tècnic especialitzat en l’objecte del contracte,
diferent del responsable del contracte, de conformitat amb la disposició addicional tercera
de la LCSP 2017.
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en
cada acta de recepció del subministrament i l’Administració ha de donar les instruccions
necessàries a l’empresa contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri
béns nous d’acord amb el contracte.
21.4. Obligacions essencials que poden ser causa de resolució del contracte.
Tindran la condició d'obligacions essencials d'execució del contracte, les següents:
a. El compliment de la proposta de l'adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració d'acord amb els criteris d'adjudicació establerts per al contracte.
b. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
en relació amb la subcontractació.
c. Les obligacions establertes en el present plec de clàusules administratives particulars
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en relació amb l'adscripció de mitjans personals i materials a l'execució del contracte.
d. El compliment de les obligacions establertes en el punt sisè del Plec de Prescripcions
Tècniques.
21.3 Obligacions específiques de l’adjudicatari.
El contractista ha de complir amb les obligacions específiques següents:
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el
dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular
les que estableix l’annex V de la LCSP 2017.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social
de persones amb discapacitat i fiscals.
b) L’empresa contractista està obligada al pagament dels salaris als treballadors adscrits
al contracte i la seva retenció d'IRPF, així com l'abonament puntual de les quotes
corresponents a la Seguretat Social.
c) L’empresa contractista s’obliga a complir durant tot el període d’execució del contracte
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d’aplicació.
d) El compliment de les mesures de seguretat i salut previstes en la normativa vigent i en
el pla de seguretat i salut.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament
dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es
refereix la clàusula 26 d’aquest plec.
e) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en les prestacions pròpies del contracte les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
f)

L’empresa contractista està obligada a complir amb la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.

g) L’empresa contractista està obligada a tenir una pòlissa de Responsabilitat Civil que
cobreixi les responsabilitats que pugui tenir en l’execució d’aquest contracte, amb una
cobertura mínima de 600.000€. Aquesta pòlissa ha d’estar vigent durant la durada del
contracte o les possibles pròrrogues i el no abonament de la prima a la companyia es
considerarà com una infracció molt greu del contractista.
h) A complir amb la resta d’obligacions establertes en aquest plec i/o en el plec de
prescripcions tècniques.
21.5. Termini de garantia
El termini de garantia del subministrament serà d’un (1) mes, i començarà a computar a
partir de l’endemà de la data de l’acta recepció final del subministrament, que es realitzarà
al finalitzar la durada total del contracte o bé en el moment en què s’esgoti el pressupost
establert per aquesta licitació.
Durant el període de garantia regirà el que s’estableix a l’article 305 de la LCSP 2017 pel
que fa als vicis o defectes que sorgeixin durant el període de garantia.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’art. 111 del LCSP 2017.
21.6 Despeses exigibles al contractista
Són de compte del Contractista les despeses de l'anunci o anuncis de licitació i
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adjudicació, en el seu cas, de la formalització del contracte, així com qualssevol uns altres
que resultin d'aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.
21.7 Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions
El contractista estarà obligat, tret que l'òrgan de contractació decideixi gestionar-ho per si
mateix i així l'hi faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicències i
autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre
organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, execució i lliurament del
subministrament, sol·licitant de l'Administració els documents que per a això siguin
necessaris.

CLÀUSULA VINT-I-DOSENA. Subcontractació
S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del contracte
en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents:
a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents
en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar:
- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i
solvència.
- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- Import de les prestacions a subcontractar.
b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar amb
l'Administració ni freturoses de la capacitat, solvència i habilitació professional precisa
per executar les prestacions concretes que se subcontracten.
c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels
treballs que subcontracti, l'afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que
realitzin els treballs en qüestió en compliment d'allò que s'ha fixat en el Reial decret llei
5/2011, de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació
submergida i foment de la rehabilitació d'habitatges.
d) El contractista haurà d'informar als representants
subcontractació, d'acord amb la legislació laboral.

dels

treballadors

de

la

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que
assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament,
amb arranjament estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral així com de l'obligació de submissió a la normativa nacional i de la Unió
Europea en matèria de Protecció de dades, sense que el coneixement per part de
l'Ajuntament de l'existència de subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
f)

El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions
que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament
deurà el contractista aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el
mes anterior per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del
contracte actual.
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CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Modificacions Contractuals Previstes
1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula, seguint el procediment regulat a l’article
191, i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP 2017.
2. La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la
LCSP 2017, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP
2017 i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP 2017.
3. Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en
l’article 211.1.g) de la LCSP 2017.
4. Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP 2017 i en la clàusula present.
5. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
6. No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta de
la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats a subministrar sobre les
que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre que no
representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del contracte.
CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Successió en la Persona del Contractista
En els casos de fusió, escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat
d'aquestes continuarà el contracte vigent amb l'entitat resultant, que quedarà subrogada en
els drets i obligacions dimanants d'aquest, si es produeixen les condicions exigides en
l'article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
És obligació del contractista comunicar fefaentment a l'Administració qualsevol canvi que
afecti la seva personalitat jurídica, suspenent-se el còmput dels terminis legalment previst
per a l'abonament de les factures corresponents fins que es verifiqui el compliment de les
condicions de la subrogació.
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries, es resoldrà aquest, considerant-se a
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa del contractista.
CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Cessió del Contracte
El contracte podrà ser objecte de cessió amb els límits i requisits de l'article 214 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:
a) Que l'òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l'Administració i la solvència que
resulti exigible en funció de la fase d'execució del contracte, havent d'estar
degudament classificat si tal requisit ha estat exigit al cedent, i no estar incurs en una
causa de prohibició de contractar.
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d) Que la cessió es formalitzi, entre l'adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no
en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Compliment de terminis, correcta execució i penalitats
1. L’empresa contractista està obligada a complir el termini d’execució del contracte.
2. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o
per la imposició de les penalitats (una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada
1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs), en la forma i condicions establertes en els
articles 193 i 194 de la LCSP 2017.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix
parcialment, per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides
en el contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial
d’execució, se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt.
3. Si l’empresa contractista, per causes imputables a la mateixa, incompleix parcialment
l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’Administració podrà optar,
ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les
penalitats següents:
- Sanció de més d’un 1% fins a un 5% del preu anual del contracte, exclòs l’IVA,
referit a un exercici econòmic.
Les sancions es graduaran de conformitat amb els criteris següents:
- L’existència de intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
- La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
En cas que la infracció comesa per l’empresa contractista sigui molt greu, l’òrgan de
contractació podrà acordar la imposició d’una penalitat de fins el 10% de l’import
d’adjudicació del contracte.
4. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, de les
obligacions indicades en els plecs o de les condicions especials d’execució establertes
en la clàusula 20 d’aquest plec es podrà acordar la imposició de les penalitats següents:
- Sanció de més d’un 1% fins a un 5% del preu anual del contracte, exclòs l’IVA,
referit a un exercici econòmic.
- Les sancions es graduaran de conformitat amb els criteris següents:
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- L’existència de intencionalitat o reiteració.
- La naturalesa i entitat dels perjudicis causats.
- La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una falta de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució administrativa ferma.
En cas que la infracció comesa per l’empresa contractista sigui molt greu, l’òrgan de
contractació podrà acordar la imposició d’una penalitat de fins el 10% de l’import
d’adjudicació del contracte.
En tot cas, l’incompliment de l’obligació específica prevista a la clàusula 21.3.a)
constituirà una infracció molt greu del contracte.
5. En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació
detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels
pagaments, prevista en la clàusula 22 d’aquest plec, es podran imposar les penalitats,
de les quals respondrà la garantia definitiva, següents:
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de
l’import del subcontracte .
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP 2017.
6. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no
es puguin deduir dels pagaments esmentats.
7. En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació
prèvia per part de l’Administració.
8. L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’Administració.
La imposició de les penalitzacions no eximirà al contractista de l’obligació que legalment
l’obliga a la reparació dels defectes
CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Resolució del Contracte
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en aquest Plec i en
els fixats en els articles 211 i 306 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, i s'acordarà per l'òrgan de contractació, d'ofici o a instàncies del contractista.
A més el contracte podrà ser resolt per l'òrgan de contractació quan es produeixin
incompliment del termini total o dels terminis parcials fixats per a l'execució del contracte
que faci presumiblement raonable la impossibilitat de complir el termini total, sempre que
l'òrgan de contractació no opti per la imposició de les penalitats de conformitat amb la
clàusula 26.
Així mateix seran causes de resolució del contracte a l'empara de l'article 211 f) de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic les establertes com a
obligacions essencials per l'òrgan de contractació.
Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva,
sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l'Administració, en el
que excedeixin de l'import de la garantia.
CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Responsable del Contracte
En l'acord d'adjudicació del contracte es designarà un tècnic municipal responsable de
l'execució del contracte, amb les funcions que es preveuen en l'article 62 de la Llei 9/2017,
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de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:
a) Supervisar l’execució i el compliment, per part del contractista, de totes les obligacions
i condicions contractuals.
b) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació contractada.
c) Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals, d’acord amb
l’article 194.2 de la LCSP 2017.
d) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius
imputables al contractista i, si escau, proposar les pròrrogues corresponents, d’acord
amb l’article 195 de la LCSP 2017.
e) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.
f)

Revisar, conformar i signar la facturació derivada de l’execució del contracte.

g) Proposar i informar les modificacions, pròrrogues del contracte, i eventuals incidències
derivades de l’execució del contracte, si s’escau.
h) Recepcionar el material subministrat.
CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Unitat encarregada del Seguiment i Execució
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat encarregada del
seguiment i execució ordinària del contracte serà el departament de Serveis Municipals de
l’Ajuntament de la Sénia.
CLÀUSULA TRENTENA. Confidencialitat i tractament de dades
30.1 Confidencialitat
D’acord amb l’article 133 de la LCSP 2017, el contractista haurà de respectar el caràcter
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 de la LCSP 2017, l’òrgan de contractació no podrà
divulgar la informació facilitada pels licitadors i designada per aquests com a confidencial
en el moment de presentar la seva oferta.
En el cas de manca d’indicació s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
30.2 Protecció de dades de caràcter personal
L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, i al compliment de la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets
digitals.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
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Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora
de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Recursos i jurisdicció competent
31.1 Règim de recursos
Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte i els actes que adopti l’òrgan de
contractació en relació amb els efectes, compliment, i extinció d’aquest contracte són
susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui, d’acord amb el que
estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment
administratiu comú, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosaadministrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives d’interpretar
aquest contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d’interès públic, llevat del cas en què les modificacions es trobin previstes en el plec i
acordar-ne la resolució i els seus efectes són susceptibles de recurs potestatiu de
reposició, de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
31.2 Jurisdicció competent
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució posaran fi
a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció contenciósadministrativa que serà la competent per resoldre totes les qüestions litigioses que puguin
sorgir en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del
present contracte, de conformitat amb l’establert a l’art. 27 de la LCSP 2017.
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ANNEX 1
DECLARACIÓ RESPONSABLE
Expedient número:

66/2021

En/Na

Amb DNI número

En nom propi o com a representant de l’empresa
Amb domicili a
I número d’Identificació fiscal

En qualitat de

Segons escriptura pública autoritzada davant de Notari
En data

Amb número de protocol/document

Amb telèfon número

Correu electrònic

Opta a la contractació de

Subministrament de biocombustible en forma d’estella per a les
calderes de biomassa de les piscines municipals i el complex educatiu

DECLARO RESPONSABLEMENT:
Marcar amb una
X
SÍ

NO

NO
APLICA

DECLARACIÓ RESPONSABLE

1

Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut
absolutament cert.

2

Que la societat està constituïda vàlidament, que de conformitat amb el seu objecte
social es pot presentar a la licitació i no està incursa en prohibició de contractar per
si mateixa ni per extensió com a conseqüència de l’aplicació de l’article 71.3 de la
LCSP.

3

El/La signant ostenta la representació de la societat que presenta l'oferta, i reuneix
totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no incorre en cap de les
prohibicions per contractar amb l’administració previstes als articles 65 a 97 LCSP.

4

Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l’article 71.1 d) de la
LCSP i els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 2 d’octubre.

5

L’empresa compleix amb els requisits de capacitat i solvència dels articles 84, 87 i 90
de la Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret, els
previstos al present plec.

6

Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per
escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats
per a utilitzar-los en l’execució del contracte.

7

Que l’empresa està inscrita al Registre Electronic d’Empreses Licitadores (RELI) i/o
al Registre Oficial de Licitador i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE).

8

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb
menors d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per
acreditar que totes les persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no
han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexuals.

9

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei
31/1995,de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels
recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin
derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article
24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.

10

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols. També es compromet a disposar d’una sucursal oberta a
Espanya i que s’han designat persones apoderades o representants per les seves
operacions i consten en el Registre Mercantil, quan així es requereixi.
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Que si l’empresa esdevé contractista, s’obliga al compliment de tot allò que
estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte, i al que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
D’acord amb l’art. 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades
personals i la lliure circulació d’aquestes dades, s’informa al contractista i al seu
personal, que:

11

a. Únicament accedirà a les dades personals de clients i demés persones
físiques relacionades amb la contractant si tal accés fos necessari per complir
amb les obligacions establertes pel contractista en el Contracte objecte de la
present licitació.
b. Es compromet a:
- Utilitzar les dades de caràcter personal als que tingui accés únicament i
exclusiva per complir amb les seves obligacions contractuals amb la
contractant.
- Observar i adoptar quantes mesures de seguretat siguin necessàries per
assegurar la confidencialitat, secret i integritat de les dades de caràcter
personal als que tingui accés, així com a adoptar en el futur quantes
mesures de seguretat siguin exigides per les lleis i reglaments destinats a
preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament
automatitzat de dades personals.
- A no cedir en cap cas a terceres persones les dades de caràcter personal a
les que tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació.

12

13

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones
treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les
mesures alternatives previstes en la legislació vigent.
Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

14

Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions
previstos, com a condicions especials d’execució, al PCAP.

15

Intenció del licitador de concórrer en unió temporal d’empreses (UTE) Indicar
empreses:

16

Intenció del licitador de subcontractar.
Respecte l’impost sobre el valor afegit /IVA) l’empresa:

 Està subjecta a l’IVA
 No està subjecta o es troba exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donen lloc a la no
subjecció o l’exempció.
Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

 Està subjecta a l’IAE
 No està subjecta o es troba exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donen lloc a la no
subjecció o l’exempció.



Autoritzo a l’Ajuntament de la Sénia per efectuar les consultes necessàries a les altres Administracions
Públiques amb la finalitat de comprovar les circumstàncies expressades i el compliment dels requisits per a la
resolució del present procediment.
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Tipus d’empesa i característiques



Microempresa: menys de 10 persones treballadores, amb un volum de negocis anual o balanç general
anual no superior a 2 milions d’euros.



Petita empresa: menys de 50 persones treballadores, amb un volum de negocis anual o balanç general
anual no superior als 10 milions d’euros.



Mitjana empresa: menys de 250 persones treballadores, amb un volum de negocis anual no superior als
50 milions d’euros o balanç general anual no superior als 43 milions d’euros



Gran empresa: 250 o més persones treballadores, amb un volum de negocis anual superior als 50
milions d’euros o balanç general anual superior als 43 milions d’euros
Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i
requeriments per mitjans electrònics a:
Persona autoritzada

DNI

Correu electrònic professional

Telèfon mòbil
professional

Que adjunto la documentació requerida a la CLÀUSULA 9.3
 Certificat o fitxa tècnica conforme es donarà compliment a les característiques de l’estella determinats als punts 3.1, 3.2,
3.3 i 3.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.
 Certificat o fitxa tècnica on es justifiqui la procedència de l’estella d’acord amb el capítols 5 i 6 del PCTP, adjuntant
certificació forestal o documents equivalent que acreditin aquesta gestió forestal sostenible.
 Fitxa tècnica de l’higròmetre (llança mesuradora d’humitat) que disposa l’adjudicatari.
 Certificat del calibratge de l’higròmetre efectuat per un organisme acreditat per portar a terme el control de la humitat.
 Document acreditatiu justificació de la petjada de carboni des del lloc d’estellat fins a la caldera i retorn.
Observacions:

La present declaració s’efectua sense perjudici de la facultat de la Mesa o òrgan de contractació per a requerir als/a
les licitadors/es per tal de que presentin part o tota la documentació a la que es fa referència, quan resulti necessari
per al bon desenvolupament del procediment, tal i com estableix l’ordinal tercer de l’article 140 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
I perquè consti en el corresponent expedient de contractació, signo la present Declaració sota la meva responsabilitat.
Signatura electrònica
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ANNEX 2
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En/Na...................................................................................,
............................,

en

nom

propi,

o

com

a

amb

DNI

representant

...................................................................................................

de

amb

núm.
l'empresa
NIF

..............................., domicili social a ..................................................................., número
............ del municipi de ............................. (Província) amb Codi Postal ............., i adreça
electrònica

a

efectes

de

rebre

els

avisos

de

les

notificacions

......................................................................., telèfon ...................

Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del subministrament
DE BIOCOMBUSTIBLE EN FORMA D'ESTELLA PER A LES CALDERES DE
BIOMASSA DE LES PISCINES MUNICIPALS I DEL COMPLEX EDUCATIU DE LA
SÉNIA, anunciat en el Perfil de contractant,
Faig constar que conec el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que serveixen de base per al present contracte i em comprometo
a dur a terme l’objecte del contracte amb estricta subjecció a aquests.
Faig contar que prenc part en la licitació i em comprometo a dur a terme l’objecte del
contracte per un import de:
Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

IVA (21%)

Total preu unitari ofert
(IVA inclòs)

90 €/tona

*El preu ofert no podrà superar l’assenyalat en la clàusula quarta del Plec de Clàusules
Administratives Particulars regulador d’aquesta licitació.

(Lloc, data i signatura electrònica del licitador)
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ANNEX 3
CRITERIS DIFERENTS DEL PREU
QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
En/Na...................................................................................,
amb
DNI
núm.
............................, en nom propi, o com a representant de l'empresa
...................................................................................................
amb
NIF
..............................., domicili social a ..................................................................., número
............ del municipi de ............................. (Província) amb Codi Postal ............., i adreça
electrònica
a
efectes
de
rebre
els
avisos
de
les
notificacions
......................................................................., telèfon ...................
Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació del
SUBMINISTRAMENT DE BIOCOMBUSTIBLE EN FORMA D'ESTELLA PER A LES
CALDERES DE BIOMASSA DE LES PISCINES MUNICIPALS I DEL COMPLEX
EDUCATIU DE LA SÉNIA, anunciat en el Perfil de contractant,
Faig constar que conec el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de
Prescripcions Tècniques que serveixen de base per al present contracte i em comprometo
a dur a terme l’objecte del contracte amb estricta subjecció a aquests.
Assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació faig constar que
d’acord amb els criteris establerts en la Clàusula desena del PCAP, em comprometo a
oferir:
*MARQUEU AMB UNA X LES OPCIONS TRIADES

Proximitat geogràfica de l’estella (fins a 10 punts)
Em comprometo subministrar estella procedent de:
Comarca del Montsià (10 punts)
Comarques limítrofes Baix Ebre, Baix Maestrat i Matarranya (5 punts)
Fora de les comarques dels punts anteriors i fins a 100 km de distància (2 punts)

Termini de lliurament de l’estella des de data de comanda
Des de la data amb que tingui lloc la comanda, em comprometo a subministrar l’estella
amb el termini de:
Abans de 48 hores – abans de 2 dies naturals (15 punts)
Entre 48 hores de 96 hores - entre 2 i 4 dies naturals (10 punts)
Entre 96 hores i 120 hores - entre 4 i 5 dies naturals (5 punts)

Anàlisi d’una mostra per part d’un laboratori a càrrec de l’adjudicatari
1 anàlisi per any de contracte (2 anàlisis) (5 punts):
1 anàlisi en tot el contracte (2 punts)

(Lloc, data i signatura electrònica del licitador)
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Signatura,
L’Alcalde,
José Ramon Bellaubí Caballer

Signatura,
Representant de l’empresa,
Ricardo Gil Rull
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