AJUNTAMENT
DE
SERÒS (Lleida)
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU PER A LA UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
TANATORI MUNICIPAL I SERVEIS FUNERARIS
I. OBJECTE I RÈGIM DEL CONTRACTE
1. OBJECTE I CLASSIFICACIÓ
L'objecte del contracte és l'ús privatiu de l’immoble corresponent al tanatori municipal
de Seròs, per a la prestació dels serveis funeraris corresponents als punt 13.1.e i 13.1.i
compresos en l’article 4 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris, i donar
sepultura dels difunts al cementiri municipal, en la forma i condicions que s'estableixen
en el present Plec de Clàusules Administratives i en el Reglament del Servei del
Tanatori municipal de Seròs, aprovat per la Corporació municipal en sessió del dia 11
de març de 2016, i publicat al B.O.P. de Lleida núm. 54 de data 18 de març de 2016,
que serveixen de base al contracte, i que s'adjunten com annex I.
El contracte definit té la qualificació de un contracte administratiu de naturalesa
especial, per a la interpretació, compliment i modificació del qual l’Ajuntament disposa
de les prerrogatives establertes a l’article 19.1.b del TRLCSP.
Es tracta d’una concessió administrativa de l’ús privatiu sobre un bé de domini públic,
d’acord amb el que estableixen els articles 93 de la LLei 33/2003, de 3 de novembre,
del Patrimoni de les AAPP; 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 59 i 62 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels
ens locals, segons el qual l’ús privatiu inherent a l’afectació dels bens demanials i el
que comporta la transformació o modificació del domini públic resta subjecta a
concessió administrativa.
L'explotació del servei objecte del contracte es realitzarà mitjançant la modalitat de
concessió, en virtut de la qual el empresari gestionarà el servei al seu propi risc i
ventura.
La concessió s’atorga salvant els drets de propietat i sense perjudici d’altri.
2. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
2.1.- El contracte es regirà especialment per :
- El document de formalització del contracte.
- Aquest Plec de clàusules que constitueix la Llei del contracte.
- L’oferta presentada per l’adjudicatari.
- La reglamentació del servei que pugui estar vigent en cada moment.
2.2.- Els documents relacionats s’han d’interpretar, en el cas que es doni qualsevol
contradicció en els seus termes, tenint en compte l’ordre de prelació pel qual s’han
enumerat en aquesta clàusula, de manera que cadascun d’ells té preferència respecte
dels que el segueixen en ordre. Per tant, són aplicables totes les determinacions que
s’hi contenen mentre no estiguin en contradicció amb les expressades en qualsevol
altre document precedent en l’ordre establert.
2.3.- Les determinacions que figuren a la documentació tècnica del licitador obliguen
aquest a complir-les i a disposar per a la prestació del servei dels mitjans materials i
personals que s’hi reflecteixen. No obstant això, si aquests resulten insuficients o
inadequats, el concessionari s’obliga a ampliar-los o modificar-los per assegurar el
compliment de les seves obligacions contractuals.
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2.4.- A més dels drets i obligacions que per a cada una de les parts resulten dels
documents relacionats abans i, en tot allò que no estigui previst, es regirà per:
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. (LBRL)
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. (TRLMRLC)
El Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de
17 d’octubre. (RP)
El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic. (TRLCSP)
El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. Pel qual es desplega parcialment la
Llei de contractes del sector públic.
El Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
El Decret català 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
La llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre serveis funeraris.
El Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
policia sanitària mortuòria.
La resta de l’ordenament jurídic administratiu i, la normativa de dret privat, que actuarà
amb caràcter supletori, respecte d’aquells supòsits que no puguin ser resolts
mitjançant aplicació directa de les disposicions sobre contractació administrativa o de
les normes generals del dret administratiu.
Les qüestions litigioses sobre la interpretació, modificació, resolució i efectes del
contracte han de ser resoltes per l’òrgan de contractació mitjançant la resolució que
correspongui. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, és immediatament
executiva i pot ser impugnada en reposició potestativa o en via contenciosa
administrativa, d’acord amb la normativa vigent.
Aquest plec de clàusules administratives Particulars i els seus annexos revestiran
caràcter contractual. El contracte s'ajustarà al contingut del present Plec de Clàusules
Administratives, de manera que aquestes es consideraran part integrant d'aquell.
Queda exclosa i prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.
En cas de desacord entre el present Plec i qualsevol de la resta de documents
contractuals, prevaldrà el Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el qual es
contenen els drets i obligacions que assumiran les parts del contracte.
3. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT
Atès que el present contracte no origina obligació econòmica a aquest Ajuntament, no
és necessària la inclusió de cap quantitat en els pressupostos municipals.
4. DURADA DEL CONTRACTE
El contracte tindrà un termini de trenta cinc anys (35 anys), sense pròrroga, comptats
a partir de la data de la seva signatura o de la data en què siguin posades a disposició
de l'adjudicatari les instal·lacions a què es refereix aquesta licitació, si aquesta data és
posterior a aquella.
La posada a disposició del concessionari dels béns objecte d'aquesta adjudicació serà
formalitzada en la corresponent acta, en la qual es farà constar la relació
d'instal·lacions, mobiliari i tots els objectes es posen a disposició de l'empresa
adjudicatària, i en la qual es reflectirà el seu estat de funcionalitat.
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En el cas que una vegada acabada la vigència del contracte no s'hagués efectuat per
l'Ajuntament una nova adjudicació, l'adjudicatari està obligat a seguir complint en les
mateixes condicions, durant un termini màxim de sis mesos o fins que un nou
adjudicatari es faci càrrec d'aquest. Si l'Ajuntament, per causa d'incompliment de les
obligacions de l'adjudicatari, resolgués el contracte per iniciativa pròpia, l'adjudicatari
tindrà l'obligació, si l'Ajuntament així ho decideix, de continuar la prestació del servei
durant un termini màxim de sis mesos, comptats a partir de la data d’entrada en el
Registre General de la sol·licitud, en el primer cas, o de la data de l'acord municipal, al
segon. La no observança d'aquests terminis residuals, per part de l'adjudicatari, serà
motiu suficient per la rescissió, amb pèrdua de fiança i, tindrà els efectes previstos per
la legislació vigent en el moment en el qual el fet es produeixi.
5. CÀNON DE LA LICITACIÓ
El cànon a l’alça que serveix de base mínima de licitació es fixa en 400€, IVA exclòs,
que determinaran els licitadors en la seva oferta. S’abonarà amb una periodicitat
anual, i actualitzat a l’índex de preus al consum a nivell autonòmic. S’ingressarà sense
cap requeriment previ per part de l’Ajuntament. La falta de pagament durant el termini
assenyalat, portarà aparellat el recàrrec de constrenyiment previst a la legislació
tributària i de recaptació i a l’abonament dels interessos que corresponguin.
Tanmateix els licitadors s’han de comprometre a fer una aportació econòmica inicial
de 70.000 € a l’alça, durant l’inici del contracte.
6. PAGAMENT DEL CÀNON I REVISIÓ DE PREUS
Durant el mes de gener de cada any es presentarà la declaració relativa als resultats
de l’explotació segons l’estudi econòmic – financer presentat amb l’oferta i amb els
justificants corresponents.
Durant el mes de gener de cada any, la concessionària farà efectiu el cànon anual
resultant mitjançant transferència de fons d’acord amb les ordres que rebi de
l’Ajuntament de Seròs. Es revisarà anyalment d’acord amb l’IPC català o l’indicador
que el substitueixi.
L’aportació econòmica inicial prevista a la clàusula 5 s’ha de fer efectiva al mateix
moment de la signatura del contracte.
7. DESPESES DE PUBLICITAT
Les despeses de publicitat de licitació del contracte, tant en butlletins oficials, com, si
s'escau, en altres mitjans de difusió, aniran a càrrec de l'adjudicatari. Serà requisit
indispensable acreditar el pagament d'aquestes despeses abans de la formalització
del corresponent contracte.
8. GARANTIA PROVISIONAL I DEFINITIVA
D'acord amb el que estableix l'article 103.1 TRLCAP, no s'exigeix garantia provisional.
La garantia definitiva es constituirà en els termes establerts en la clàusula 15 d'aquest
Plec.
II. TRAMITACIÓ DE L'EXPEDIENT I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
9. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
El contracte s'adjudicarà per procediment obert, segons el previst per l’article 138 del
TRLCSP i, en conseqüència, es realitzarà a favor de la proposició més avantatjosa ,
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utilitzant diversos criteris de valoració directament vinculats amb l’objecte del
contracte, d’acord amb allò establert a l’article 150 del TRLCSP, i la tramitació tindrà el
caràcter d’ordinària.
L'òrgan de contractació i el contractista se sotmetran a l'obligació de confidencialitat de
la informació en els termes que estableix l'art. 140 del TRLCAP.
10. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, a títol individual o en unió temporal d'empresaris, que tinguin plena
capacitat d'obrar, la seva activitat o objecte social tingui relació directa amb l'objecte
d'aquest contracte, segons resulta dels seus respectius estatuts o regles fundacionals,
no es troben sotmeses a les prohibicions i incompatibilitats per contractar amb l'
Administració establertes a l'article 60 del TRLCAP i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals quedaran obligats
solidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb
poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l'extinció d'aquest, sense perjudici de la existència de poders
mancomunats que puguin atorgar per cobraments i pagaments de quantia significativa.
A efectes de la licitació, els empresaris que desitgin concórrer integrats en una unió
temporal hauran d’indicar els noms i circumstàncies dels que la constitueixin i la
participació de cadascú, així com que assumeixen el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de ser adjudicataris del contracte.
Per les empreses no comunitàries, comunitàries i unions d'empresaris, s'estarà al que
disposen els articles 55, 58 i 59 del TRLCAP, respectivament.
No podran concórrer a les licitacions empreses que haguessin participat en
l'elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del
contracte, per si o mitjançant una unió temporal d'empresaris, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte
privilegiat respecte a la resta de les empreses licitatòries.
11. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS
11.1. DOCUMENTACIÓ
El licitador que vulgui prendre part en aquest procediment ha de presentar l'annex II,
acompanyat de tres sobres, tots ells tancats i signats per ell mateix o persona que el
representi, amb la documentació que més endavant s'especifica, en què s'indicarà el
nom o raó social i adreça del licitador, i el títol del procediment en el qual es participa
“Procediment per a la concessió d’ús privatiu del Tanatori Municipal”", tot això de forma
llegible.
A l'interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat
numèricament.
11.2. TERMINI I LLOC DE LLIURAMENT
Les proposicions es presentaran en el Registre General l'Ajuntament de Seròs (Pl/ Les
Escoles, 1), en horari d'atenció al públic de 10:00 a 14:00 hores, durant el termini de
QUINZE (15) dies naturals comptats a partir del dia següent al de la data de publicació
de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, bé directament o per correu,
al qual s’accedeix a través de la pàgina web: www.seròs.cat.

Plaça de les Escoles, 1 25183 SERÒS ( Lleida) Tel. 973 78 00 09 - Fax 973 78 01 67
Email: ajuntament@seros.cat Internet: http//seros.ddl.net

AJUNTAMENT
DE
SERÒS (Lleida)
En el cas que les proposicions siguin enviades per correu, dins el termini expressat en
l'anunci, el licitador justificarà la data d'imposició de l'enviament de l'Oficina de Correus
i anunciarà a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax o e-mail el
mateix dia. Sense la concurrència d'ambdós requisits no seran admeses les
proposicions si són rebudes a l'Ajuntament amb posterioritat a la data de finalització
del termini assenyalat en l'anunci.
Així mateix, transcorreguts deu dies naturals a comptar des del següent a aquell en
finalitzés el termini per presentar proposicions, no s'admetrà cap enviada per correu.
En cas que l'últim dia de presentació d'ofertes és inhàbil, quedarà prorrogat
automàticament al primer dia hàbil següent.
Un cop presentada una proposició no podrà ser retirada sota cap pretext.
11.3. PRESENTACIÓ D'OFERTES
La documentació s'ha de presentar en original o bé còpies que tinguin caràcter
d'autèntiques o compulsades acord amb la legislació vigent en la matèria. La manca
de presentació dels documents relacionats, podrà determinar la no obertura de la
proposició econòmica i, si s'escau, l'exclusió del licitador.
Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o consta en més
d'una unió temporal, la infracció d'aquestes regles dóna lloc a la no admissió de totes
les propostes que hagi subscrit.
Amb la presentació de proposicions es presumeix per part del licitador l'acceptació
incondicionada de les Clàusules d'aquest Plec, en la seva totalitat sense excepció
alguna.
11.4. CONTINGUT
11.4.1. SOBRE "A", ES TITULARÀ "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA "
En aquest sobre s'han d'incloure obligatòriament els següents documents:
a) Relació numerada de la documentació inclosa.
b) Fotocòpia del DNI o document que el substitueixi i, en el seu cas, l’escriptura
d’apoderament degudament legalitzada o fotocòpies autenticades. Les
persones jurídiques acreditaran la seva capacitat d’obrar mitjançant escriptura
de constitució i modificació, en el seu cas, inscrites al registre que legalment
correspongui. Poder validat a favor de les persones que compareguin o signin
proposicions en nom d’altre.
c) (Original o fotocòpia autenticada). Una declaració responsable de no estar
incurs en la prohibició de contractar.
Aquesta declaració ha d’incloure expressament la manifestació de:
- Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries.
- Estar al corrent del compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social.
- No tenir cap deute de naturalesa tributaria amb l’Ajuntament de Soses.
Tot això sense perjudici de que es poden presentar els corresponents
certificats acreditatius de les
esmentades condicions.
d) Fotocòpia de l’Alta de l’IAE, o compromís de donar-se d’alta, en cas de ser
adjudicatari, si s’escau.
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e) ( Original o fotocòpia autenticada) Informe respecte de la solvència econòmica i
financera de l’empresa o persona física licitant, d’institucions financeres o
d’auditoria.
f) Disposar o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, en el termini
de 15 dies naturals següents a la notificació de l’adjudicació, d’una pòlissa
d’assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil pels dany i/o
perjudicis que es puguin produir com a conseqüència de l’execució del
contracte, per una quantia no inferior a 100.000€.
Els licitadors poden presentar les seves ofertes de forma individual o bé conjuntament
amb altres empreses, en aquest cas mitjançant el compromís de constitució d’una
Unió Temporal d’Empreses (UTE) en el cas d’esdevenir adjudicatàries. A tal efecte, les
empreses que tinguin intenció de constituir una UTE, hauran de presentar una sola
oferta, en la qual indiquin els noms, les circumstàncies i la participació dels seus
membres. L’efectiva formalització de la UTE en escriptura pública només serà exigible
en el supòsit que aquesta esdevingui adjudicatària. Les empreses que conformin la
UTE hauran de nomenar un apoderat o representant únic (art.59 i 145 TRLCSP).
Els licitadors poden aportar el certificat d’inscripció al RELI-Registre de Licitadors de
la Generalitat de Catalunya, juntament amb una declaració responsable de la vigència
de les dades que inclou. La presentació d’aquest certificat eximeix l’empresa de
l’entrega material de la documentació que acredita la personalitat jurídica, l’objecte
social, el pagament de l’impost d’activitats econòmiques, la representació i la
classificació empresarials i altres dades identificatives de l’empresa, així com de la
declaració que l’empresa no es troba en la circumstància de prohibició de contractar i,
concretament, de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social, segons es preveu als articles 1 i 5 del Decret 323/1998, d’1
de desembre, de creació del Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya.
11.4.2. SOBRE "B", es titularà "CRITERIS AVALUABLES DE FORMA NO
AUTOMÀTICA"
La proposta tècnica d’explotació i de gestió ha d’incloure entre els aspectes que li són
propis:
- Proposta organitzativa i d’explotació en la què s’exposaran els elements
essencials dels protocols d’actuació que se seguiran, per a la prestació dels
serveis funeraris.
- Relació de mitjans personals i materials que s’adscriuran a la gestió i
explotació.
- Règim de funcionament i regulador de la utilització del servei pels usuaris, fent
esment a horaris de funcionament.
- Qualitats personals i/o empresarials dels licitador respecte a l’activitat a
desenvolupar i tota aquella documentació que el licitador consideri necessari
incloure per a la seva valoració d’acord amb la clàusula següent.
- Número d’anys de reducció del termini de concessió
11.4.3. SOBRE "C", es titularà "PROPOSICIÓ ECONÒMICA"
Els criteris de valoració de les propostes
seran els següents, establerts per ordre
decreixent :

Fórmula
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-Proposta tècnica de gestió i explotació de
les instal·lacions

Es valorarà assignant la major
puntuació possible a la
proposta considerada més
avantatjosa, decreixent per
ordre 10 punts la resta

30

-Proposta de cànon d’explotació

Puntuació=OA*20/major OP

20

- Proposta d’aportació econòmica inicial

Puntuació=OA*50/major OP

50

Total

100

La valoració de les ofertes que es presentin es farà utilitzant procediments objectius
valorant especialment la proposició més avantatjosa i que en conjunt suposi un millor
finançament, un millor servei als usuaris i una millor conservació de les inversions.
12. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA DE PROPOSICIONS
12.1. COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
La mesa de contractació estarà integrada pels següents membres:
President:
Alcalde - President de la Corporació
Vocals:
Regidors de la Corporació (mínim 2)
Tècnic municipal.
El Secretari-Interventor de l'Ajuntament o persona en qui delegui i que a més actuarà
com Secretari de la Mesa.
12.2. QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PELS LICITADORS,
I OBERTURA DE LA PROPOSICIÓ TÈCNICA I ECONÒMICA
Finalitzat el termini de presentació d'ofertes, el tercer dia hàbil següent a les 10:00
hores es constituirà la Mesa de Contractació i es procedirà a la obertura i qualificació
dels documents presentats en temps i forma continguts en el sobre A.
"DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA " i el Secretari certificarà la relació de
documents que figurin en cadascun d'ells.
Si la Mesa observa defectes materials en la documentació presentada ho comunicarà
verbalment als interessats, a més es faran públiques a través d’anuncis de l'òrgan de
contractació i concedirà un termini no superior a tres dies perquè el licitador esmeni l'
error.
La Mesa, un cop qualificada la documentació acreditativa dels arts. 54 i ss.
RDLG.3/2011 i esmenats, si escau, els defectes o omissions de la documentació
presentada, procedirà a determinar les empreses que s'ajusten als criteris de selecció,
a què fa referència l'art. 11 del RGLCAP, amb pronunciament exprés sobre els
admesos a la licitació, els rebutjats i sobre les causes del seu rebuig.
Als efectes establerts en els arts. 54-64 i 82 RDLG.3/2011, l'òrgan i la mesa de
contractació podran demanar de l'empresari aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir la presentació d'altres complementaris, el que s’haurà
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de complimentar en el termini de cinc dies sense que puguin presentar després de
declarades admeses les ofertes acordades amb el que disposa l'art. 83.6 del
RGLCAP.
Si l'últim dia per a la presentació o obertures de proposicions és dissabte, diumenge,
festiu o dia inhàbil al municipi, el termini es prorrogarà al primer dia hàbil següent,
sense variació d'hora.
Posteriorment, es procedirà a l'obertura i examen de els sobres B que contenen la
documentació tècnica (Documentació ponderable mitjançant judicis de valor) Després
de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics que
consideri convenients, per a la valoració d'aquests d'acord amb els criteris i
ponderacions establerts per aquest Plec.
Reunida novament la Mesa de Contractació, es donarà a conèixer la ponderació
assignada als criteris pendents d'un judici de valor. A continuació es procedirà a
l'obertura dels Sobres C. - "PROPOSICIÓ ECONÒMICA ".
L'acte serà públic i el dia i l'hora es publicarà en el perfil del contractant. L'acte
d'obertura es desenvolupa d'acord amb les prescripcions de l'art. 83 del RGLCAP.
La mesa podrà sol•licitar, abans de formular la proposta els informes tècnics que
consideri necessaris que tinguin relació amb l'objecte del contracte. La Mesa de
Contractació, elevarà a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació del contracte
al millor postor. La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor de l'empresari
proposat, mentre no hi hagi acord de l'òrgan de contractació.
13. ADJUDICACIÓ
L'adjudicació ha de recaure en termini màxim de 2 mesos a comptar des del següent a
la celebració de l'acte públic. Si no es dicta l'adjudicació en l'esmentat termini
l'empresari té dret a retirar la seva proposició. La Administració adjudicarà el contracte
a la proposició més avantatjosa, o econòmicament més avantatjosa, de conformitat
amb els criteris d'adjudicació, d'acord al art.135.3 no podrà quedar deserta una licitació
quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d'acord amb els criteris
que figuren en el plec.
L'adjudicació s'acordarà per l'òrgan de contractació en resolució motivada que haurà
de notificar als candidats o licitadors i publicar-se al Perfil de Contractant de l'òrgan de
contractació, és aplicable el que preveu l'art. 153 del RDLG.3/2011 quant a la
informació que ha facilitar encara que el termini per remetre serà de cinc dies hàbils.
Quant a baixes temeràries s'estarà al que disposa els arts. 152 RDLG.3/2011 i 85 del
RGLCAP.
Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les rebutjades sense
obrir o les desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient.
Adjudicat el contracte i transcorreguts els terminis per la interposició de recursos sense
que s'hagin interposat, la documentació que acompanya les proposicions quedarà a
disposició dels interessats, durant el termini que s'assenyali en la notificació de la
adjudicació. Un cop transcorregut aquest termini la documentació serà destruïda.
Realitzada la classificació de les proposicions, atenent al criteri assenyalat en el Plec o
en l’Anunci i recollits els informes tècnics que considerin pertinents, l'Òrgan de
Contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa, perquè en el termini de 10 dies hàbils, presenti la documentació
justificativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, i d'haver constituït la garantia definitiva procedent. En el cas que no sigui atès
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el requeriment en el termini assenyalat, s'entén que l'interessat ha retirat la seva
oferta.
L'Òrgan de Contractació ha d'adjudicar el contracte dins dels 5 dies hàbils següents a
la recepció de la documentació.
Per acreditar el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
s’haurà de presentar originals o còpies autèntiques dels següents documents:
Certificacions expedides pels òrgans competents en cada cas, acreditatives de trobarse al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents.
Així mateix, i en aquest mateix termini el proposat com adjudicatari haurà d'acreditar
haver subscrit una assegurança de responsabilitat civil. Si en el termini anteriorment
assenyalat no es rep aquesta documentació o el licitador no justifiqués que es troba al
corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, la Mesa de
Contractació proposarà com adjudicatari al licitador o licitadors següents per ordre de
les seves ofertes.
14. GARANTIA DEFINITIVA
14.1. Publicada l'adjudicació en el perfil del contractant, l'adjudicatari estarà obligat a
constituir, davant la Tresoreria Municipal d'aquest Ajuntament, en el termini de deu
(10) dies hàbils una fiança definitiva del 5 per 100, l'import total de adjudicació, IVA
exclòs. La garantia podrà constituir-se en qualsevol de les formes establides en l'art.
96 RDLG.3/2011, amb els requisits establerts en l'art. 55 i ss. del RGLCAP, o
mitjançant la garantia global amb els requisits establerts a l'art. 98 RDLG.3/2011. Si no
es compleix aquest requisit per causes imputables a aquest, es declararà resolt el
contracte.
14.2. La garantia definitiva respondrà dels conceptes esmentats en l'art. 100
RDLG.3/2011.
14.3. La devolució i cancel·lació de les garanties s'efectuarà de conformitat amb el que
disposen els arts. 102 RDLG.3/2011 i 65.2 i 3 del RGLCAP.
15. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
15.1. La formalització del contracte es realitzarà en document administratiu dins el
termini de deu dies a comptar de l'endemà de la notificació de la adjudicació,
constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No
obstant això, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses.
Al contracte que es formalitzi s'unirà com a annex un exemplar d'aquest Plec, així com
del Plec de Prescripcions Tècniques, considerant a tots els efectes parts integrants del
contracte, havent de ser signats també per les dues parts tots dos plecs.
15.2. Quan, per causes imputables al contractista, no s'hagués formalitzat el contracte
dins el termini indicat, l'Administració podrà acordar la seva resolució, acord amb el
que disposa l'apartat 3 de l'article 156 del TRLCAP.
En aquest cas, de conformitat amb el que estableix el Art 151.3, paràgraf segon,
l'òrgan de contractació podrà efectuar nova adjudicació provisional al licitador o
licitadors següents al contractista, per l'ordre en què hagin quedat classificades les
seves ofertes, sempre que això fos possible i que el nou adjudicatari hagi expressat la
seva conformitat, en aquest cas es concedirà a aquest un termini de deu dies hàbils
per aportar la documentació assenyalada en la clàusula 15.
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III. COMPLIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
16. RISC I VENTURA
El contractista concessionari gestionarà el servei al seu risc i ventura, sense que tingui
dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis al servei que es
contracta, excepte en els casos de força major.
17. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI
Sense perjudici de les obligacions generals establertes en el Reglament regulador del
servei i les derivades del contracte de concessió, són obligacions específiques del
concessionari les següents:
A) Exercir per si mateix la concessió i no cedir-la o traspassar sense autorització
expressa de l'Ajuntament.
B) Prestar el servei de la manera que disposa la concessió, fins i tot en el cas de què
circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles ocasionessin una subversió en
l'economia de l'explotació del servei.
C) Mantenir en perfecte estat de conservació, seguretat, salubritat, neteja i higiene i
ornament públic les instal·lacions, béns i mitjans auxiliars posats a disposició per
l'Administració, i responsable davant aquesta dels danys o deterioraments que aquells
poguessin patir, encara que tinguin el seu origen en l'actuació de tercers aliens al
contracte.
D) Serà a càrrec del concessionari el manteniment de l’Inventari detallat de tots els
béns afectes al servei. En l’inventari corporatiu inicial (instal·lacions i equipaments
aportats per l’Ajuntament), s'uniran els plànols de les instal·lacions i immoble. També
aniran a càrrec seu totes les reparacions de qualsevol naturalesa que siguin
necessàries per al manteniment del servei, així com les despeses de manteniment del
material i instal·lacions, inclosa la reposició del mobiliari deteriorat.
En tot cas, l'adjudicatari respondrà dels desperfectes i danys produïts per la
inadequada realització de l'explotació, reparant aquests danys a compte seu i abonant
les indemnitzacions que siguin procedents.
E) Dedicar el tanatori objecte d'explotació als fins propis d'aquest, no podent destinarlo a altres activitats diferents, ni en el cas que aquestes es compartissin amb aquella,
llevat del supòsit d'autorització expressa de l'Ajuntament.
F) Sufragar les despeses necessàries per al desenvolupament de l'activitat, fins i tot
els derivats de la neteja, consums d'electricitat, aigua, gas, telèfon, servei de recollida
de residus sòlids i qualsevol altre de característiques similars que es puguin produir.
G) Concertar a costa seva una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els
riscos derivats de l'activitat desenvolupada en execució del contracte, incloent els
danys que es puguin produir a tercers aliens a la seva organització empresarial i el
personal que tingui contractat per a l'execució d'aquella.
H) El servei de tanatori es prestarà en règim de 24 hores cada dia de l'any i únicament
serà procedent el tancament de les instal·lacions quan els familiars del difunt així ho
manifestin.
I) Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a
utilitzar-lo en les condicions establertes i mitjançant l'abonament, si cas, de la
contraprestació econòmica a través de les tarifes aprovades per l'Ajuntament.
J) Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sense
perjudici dels poders de policia atribuïts a l'Ajuntament.
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K) Indemnitzar els danys que es causin a tercers com conseqüència de les operacions
que requereixi el desenvolupament de l'activitat, llevat que el dany sigui produït per
causes imputables a l'Ajuntament.
L) Respectar el principi de no discriminació per raó de nacionalitat, respecte de les
empreses d'Estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre
contractació pública de l'Organització Mundial del Comerç, en els contractes de
subministrament conseqüència del de gestió de serveis públics.
M) El contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria laboral,
de seguretat social, d'integració social de minusvàlids i de prevenció de riscos laborals,
d'acord amb el que disposa en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de
riscos laborals, Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'art.
24 de l'esmentada llei en matèria de coordinació d'activitats empresarials, i en el
Reglament dels serveis de prevenció, aprovat pel Reial decret 39/1997, de 17 de
gener, així com de les que es promulguin durant l'execució del contracte.
N) El contractista està obligat a sol·licitar i obtenir totes les autoritzacions
administratives resultin necessàries per a l'exercici de l'activitat objecte de concessió.
O) El contractista està obligat a dedicar i adscriure l'execució del contracte els mitjans
personals i materials suficients per a la deguda gestió del servei, obligació que es
considera essencial, d’acord amb el que estableix l'article 64.2 del TRLCAP.
P) El contractista respondrà de qualsevol reclamació de tercers contra l'Ajuntament
derivada de l'activitat d'aquell en relació amb l'explotació del tanatori, sense que en
cap cas incumbeixi a l'Ajuntament responsabilitat per actes o omissions del
contractista o dels seus treballadors o dependents o, en el cas, del personal
subcontractat.
Q) Guardar sigil respecte de les dades o antecedents que, no sent públics o notoris,
estiguin relacionats amb l'objecte del contracte i dels que tinguin coneixement amb
ocasió del mateix, de conformitat amb que estableix l'article 112.2 del RGLCAP.
R) Admetre al servei a qualsevol persona que compleixi els requisits reglamentaris, per
gaudir-ne.
S) Atendre els suggeriments, queixes i reclamacions que formulin els usuaris del
servei.
T) Sol·licitar prèviament autorització a l'Ajuntament per utilitzar el nom, la imatge
interna o externa de les instal·lacions amb motius publicitaris, o col·locar qualsevol
tipus de retolació o senyalització externa.
18. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT
Són obligacions de l'Ajuntament les següents:
A) Posar a disposició del contractista les instal·lacions, béns i mitjans auxiliars
necessaris per a la prestació del servei.
B) Atorgar al contractista la protecció adequada per que pugui prestar el servei
degudament.
C) Indemnitzar al contractista pels danys i perjudicis causats en cas d'assumpció
directa del servei per motius d'interès públic o en el supòsit de rescat o supressió del
servei.
D) Mantenir l'equilibri financer de la gestió, per la qual cosa haurà de compensar
econòmicament l'adjudicatari per les modificacions que li pogués ordenar que
s'incrementessin els costos o disminueixi la retribució: revisar les tarifes, sense que hi
hagi modificacions en el servei, si les circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles
determinessin la ruptura de l'economia del contracte.
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19. DRETS I FACULTATS DE L'AJUNTAMENT
A) Fiscalitzar la gestió de l'adjudicatari, al efecte podrà inspeccionar el servei,
instal·lacions i locals, així com la documentació relacionada amb el objecte de la
gestió, i dictar ordres per mantenir o restablir la deguda prestació.
B) Assumir temporalment l'execució directa del servei en els casos en què no el presti
o no el pugui prestar l'adjudicatari, per circumstàncies imputables a aquest.
C) Imposar a l'adjudicatari les correccions pertinents per raó de les infraccions que
cometi.
D) Rescatar el servei.
E) Suprimir el servei.
F) Percebre el cànon per la quantia que resulti de la adjudicació.
20. TARIFES
L'Ajuntament de Seròs aprovarà les tarifes per a la prestació dels serveis objecte
d'aquest contracte. Aquestes tarifes buscaran l'equilibri financer d'acord amb les
condicions d'aquest Plec. Aquestes tarifes es podran revisar, per a cada any de
vigència de la concessió d'acord amb el darrera variació interanual del I.P.C. publicada
pel organisme competent, o en la manera que alternativament, hagués proposat el
concessionari en la seva oferta, sempre amb l'aprovació prèvia de l'òrgan competent
municipal.
21. CÀNON
El cànon que el contractista ha d'abonar a l'Ajuntament serà el que resulti de la seva
oferta, i es farà efectiu en els termes establerts en la clàusula 6 d'aquest Plec.
22. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MANTENIMENT DE L' EQUILIBRI
ECONÒMIC
L'administració podrà modificar per raons d'interès públic les característiques del
servei contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris.
Quan les modificacions afectin el règim financer del contracte, l'Administració ha de
compensar el contractista de manera que es mantingui l'equilibri econòmic del
contracte. No procedirà aquesta compensació, en el cas que els acords que dicti la
Administració respecte al desenvolupament del servei no tinguin transcendència
econòmica.
L'Administració ha de restablir l'equilibri econòmic del contracte, en benefici de
qualsevol de les parts en els següents supòsits:
A) Quan l'Administració modifiqui, per raons d’interès públic, les característiques del
servei contractat.
B) Quan actuacions de l'Administració determinaran de manera directa la ruptura
substancial de l'economia del contracte.
C) Quan causes de força major determinaran de forma directa la ruptura substancial
de l'economia del contracte, entenent per "força major" que disposa en l'article 231 del
TRLCAP.
El restabliment de l'equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant mesures
que podran consistir en les modificacions de les tarifes a abonar pels usuaris, la
reducció del cànon, la modificació del termini de contracte, i en general, en qualsevol
modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte. Per als casos de
força major i d'actuacions de la administració que determinin de forma directa la
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ruptura substancial de l'economia del contracte, podrà prorrogar el termini del
contracte per un període que no excedeixi d'un deu per cent de la seva durada inicial,
respectant els límits màxims de durada previstos legalment.
Les modificacions del contracte s'han de formalitzar acord amb el que disposa l'article
156 del TRLCAP.
IV. NORMES COMPLEMENTÀRIES
23. DISPOSICIONS GENERALS
1. El Tanatori Municipal és una instal·lació de titularitat de l'Ajuntament de Seròs,
destinada a prestar el servei funerari de dipòsit i vetlla de cadàvers, l'activitat queda
assumida com pròpia d'aquest Ajuntament.
2. L'immoble del Tanatori Municipal té la consideració de bé de domini públic, afecte a
un servei públic.
3. El servei públic de Tanatori té per objecte fonamental facilitar als familiars i cercles
pròxims dels difunts unes condicions dignes per al dipòsit i vetlla dels cadàvers fins al
moment de la seva inhumació, en les degudes condicions higièniques i sanitàries.
4. El Tanatori Municipal, es documenta a l'annex VI del Plec de Condicions Particulars
administratives, i és l'objecte de concessió. Les instal·lacions tindran en tot moment la
qualificació de béns de domini públic amb destinació a un servei públic.
24. DE LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI. OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI
1. El servei de Tanatori Municipal és un servei públic de titularitat municipal que podrà
gestionar de forma indirecta mitjançant alguna de les formes previstes per al contracte
de gestió de serveis públics en el TRLCAP.
2. L'adjudicatari assumirà la gestió del servei d’acord amb el que es determina en el
Reglament del servei i en el contracte administratiu, durant el termini estipulat. Haurà
de conservar en perfecte estat les instal·lacions, realitzant pel seu compte les
reparacions que fossin necessàries i retornar en acabar el contracte en el mateix estat
en què les va rebre.
3. Serà de responsabilitat de l'adjudicatari tenir cura del bon ordre del servei per a això
podrà dictar les instruccions que consideri necessàries.
4. El Tanatori Municipal haurà de romandre obert i en servei des del moment en què
sigui requerit el dipòsit del cadàver i fins que tingui lloc la seva inhumació.
5. Serà obligatori l'ús del Tanatori Municipal quan així vingui disposat per les autoritats
sanitàries o en virtut d'una disposició legal.
6. Per la prestació del servei encomanat, l’adjudicatari percebrà dels usuaris les tarifes
corresponents al servei de tanatori i desplaçament del fèretre que resultin d’aplicació
en cada moment. Igualment, l'adjudicatari vindrà obligat a satisfer a l'Ajuntament, en el
seu cas, el cànon estipulat en el contracte administratiu.
7. L'adjudicatari té l'obligació de disposar d’oficina amb atenció permanent al públic les
24 hores al local o, supletòriament, tenir disponible un número telefònic en les
mateixes condicions.
8. Queda prohibit tot tracte discriminatori en la prestació del servei. No obstant això,
podran establir diferents tarifes, en funció de circumstàncies socioeconòmiques
especials, la regulació concreta es contindrà en el contracte administratiu
corresponent.
9. Tota modificació en les condicions de prestació del servei s'ha de comunicar i
autoritzar prèviament per l'Ajuntament. Així mateix serà necessària la prèvia
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autorització municipal per a l'execució de qualsevol obra en les instal·lacions del
Tanatori, les quals quedaran en propietat de l'Ajuntament.
10. L'adjudicatari és responsable de tots els accidents o danys que es produeixin dins
de les instal·lacions ja sigui a les persones o les coses. Per respondre dels mateixos
haurà de comptar i estar al corrent del pagament de la prima d'assegurança de
responsabilitat civil que s'estableixi en el contracte.
11. Les tarifes a càrrec de l'usuari per utilització del servei de Tanatori podran ser
cobrades directament per l'adjudicatari del servei. Les tarifes vigents en cada moment
han de ser prèviament autoritzades per l'Ajuntament i estaran exposades al públic en
lloc visible de l'edifici.
12. Queda prohibida la utilització de les instal·lacions per a altres fins diferents dels del
servei públic a que estan afectades.
13. L'adjudicatari haurà de disposar de fulls de Reclamacions a disposició dels usuaris,
havent anunciat mitjançant cartells visibles al públic.
14. L'adjudicatari ha de portar un llibre de registre de Serveis, a disposició de
l'Ajuntament, en els quals es s'anotin tots els prestats, hora d'inici i fi del servei i data, i
identificació del difunt i del sol·licitant del servei.
15. Els locals, estris i material del servei es sotmetran periòdicament a tractaments de
desinfecció, d'acord amb la normativa d'aplicació.
25. DEL PERSONAL DEL SERVEI
1. La plantilla de personal per prestació del servei d'explotació de les instal·lacions l’ha
de determinar l'adjudicatari de manera que cobreixi totes les necessitats del servei. En
tot cas es garantirà la prestació del servei tots els dies de l'any i en totes les hores en
què fos requerit. Es prestarà especial zel en el manteniment en òptimes condicions de
neteja i higiene de totes les dependències. El personal serà contractat per l'adjudicatari
del servei i dependrà en el seu règim jurídic laboral exclusivament d'aquell, sense que
l'Ajuntament de Seròs assumeixi per aquesta causa obligació.
2. En tot cas l'adjudicatari designarà un Responsable del Servei que n’assumirà
l'autoritat i estarà assistit de totes les facultats necessàries per al bon funcionament del
servei.
3. L'adjudicatari gestionarà per si mateix el servei sense que pugui ser objecte de
subcontractació, llevat prestacions accessòries del contracte.
4. L'adjudicatari haurà de dotar al seu personal de l’equip de treball i protecció
adequades al servei a prestar.
26. INSPECCIÓ I CONTROL. INFRACCIONS I SANCIONS
1. Els serveis municipals exerciran les funcions d' inspecció i control de l'activitat
objecte d'aquest Reglament. En l'exercici de les seves funcions, els inspectors tindran
caràcter d'autoritat, havent d'acreditar la seva identitat i en conseqüència poden:
A) Accedir lliurement a les instal·lacions.
B) Demanar informació verbal o escrita, respecte a la activitat.
C) Realitzar comprovacions i totes les actuacions necessàries per al desenvolupament
de la seva tasca inspectora.
D) Aixecar actes quan apreciïn indicis d'infracció. Els fets que hi figurin es presumiran
certs, llevat de prova en contra.
E) En situacions de risc greu per a la salut pública podran impartir instruccions o
adoptar mesures cautelars, donant compte immediata a les Autoritats municipals.
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2. Les infraccions que es puguin cometre en l'exercici de l'activitat funerària regulada
en aquest Reglament es qualifiquen de lleus, greus i molt greus, atenent als criteris de
risc per a la salut, alteració del servei públic, grau d'intencionalitat i reincidència.
3. Es consideren faltes lleus:
A) La manca de neteja i condicions higièniques dels locals i instal·lacions i estris propis
del servei sempre que per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut
pública.
B) Incompliment lleu de les condicions pactades amb els usuaris.
C) Manca de correcció lleu amb els usuaris o amb la Inspecció.
4. Es consideren faltes greus:
A) Manca dels mitjans personals necessaris per a la correcta prestació dels serveis
funeraris.
B) Incompliment greu de les condicions pactades amb els usuaris.
C) Negativa a prestar els serveis oferts quan fossin requerides.
D) Manca de correcció greu amb els usuaris o la inspecció.
E) Manca de publicitat de preus, i de l'existència de fulls de reclamacions.
F) No tenir fulls de reclamacions o negativa a facilitar.
G) Obstrucció a la tasca inspectora.
H) Incompliment del funcionament ininterromput de l'oficina d'informació i contractació
o del telèfon habilitat a l'efecte.
I) Incompliment reiterat dels requeriments formulats per les autoritats municipals.
J) Incompliment de les disposicions administratives o sanitàries que racionalment no
mereixin la qualificació de molt greu.
K) Manca d’equipament protector del personal que sigui exigible.
L) La reiteració de més de dues faltes lleus en el últim any.
5. Es consideren faltes molt greus:
A) Aplicació de preus superiors als comunicats oficialment.
B) Negativa absoluta a prestar col·laboració en l’activitat inspectora.
C) Incompliment greu de les disposicions administratives i ordres sanitàries i judicials
relatives a l'activitat.
D) La cessió o subcontractació del contracte sense prèvia autorització de l'Ajuntament.
E) La reiteració de dues faltes greus en els últims tres mesos o de més de dos en
l'últim any.
6. Sancions
A) Les faltes lleus seran sancionades amb advertència o multa de fins a 300,00 euros.
B) Les faltes greus amb multa compresa entre 300,01 i 1.500,00 euros.
C) Les faltes molt greus, amb multes des 1.500,01 a 3.000,00 euros i, si s’escau,
rescissió del contracte.
7. El procediment sancionador es tramitarà d'acord al règim jurídic que sigui aplicable.
V. Extinció del contracte
27. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s'extingirà per compliment o per resolució.
28. REVERSIÓ
Quan finalitzi el termini contractual el servei revertirà a l'Administració, i el contractista
lliurarà les instal·lacions a què estigui obligat d'acord amb el contracte i en l'estat de
conservació i funcionament adequats. En el termini d'un mes anterior a la reversió,
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l'òrgan competent de l'Administració ha d'adoptar les disposicions encaminades a que
el lliurament dels béns es verifiqui en les condicions convingudes.
29. INCOMPLIMENT I PENALITATS
L'incompliment o compliment defectuós del contracte donarà lloc a la imposició de
penalitats que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l'incompliment i la seva
quantia no podrà ser superior al deu per cent del pressupost de contracte.
Si de l'incompliment per part del contractista es deriva una pertorbació greu i no
reparable per altres mitjans en el servei públic i l'Administració no decidís la resolució
del contracte, pot acordar la intervenció del mateix fins que aquella desaparegui,
d’acord amb el que estableixen els Arts. 133 a 135 del reglament de Serveis de les
Corporacions Locals. En tot cas, el contractista ha d'abonar a l’Administració els danys
i perjudicis que efectivament li hagi irrogat.
Si l'incompliment és considerat molt greu en atenció a la seva consideració de deure
essencial acord amb la clàusula relativa a les obligacions del contractista, podrà donar
lloc a la resolució del contracte.
30. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits previstos en els Arts. 223 (excepte
les lletres e) i f) i 286 del TRLCSP i en els casos que es fixen en aquest Plec i els seus
efectes seran els previstos en l'article 288 del TRLCSP.
31. CADUCITAT DE LA CONCESSIÓ
Procedirà la declaració de caducitat de la concessió en els següents casos:
A) Si per incórrer el contractista en infracció greu que hagués posat en perill la bona
prestació del servei, l'Ajuntament hagués declarat el segrest i un cop aixecat aquest es
tornés a incórrer en infraccions molt greus respecte de les obligacions essencials.
B) Si el concessionari incorregués en infraccions molt greus respecte de les seves
obligacions essencials. La declaració de caducitat, basada en el supòsit A. del
paràgraf anterior requerirà la prèvia advertència al concessionari, amb expressió de les
raons que hagin de motivar i es pot acordar quan transcorregut un termini prudencial
que a l'efecte s'assenyali, no s'haguessin corregit les deficiències advertides
imputables al concessionari.
Es consideren en tot cas infraccions molt greus de les seves obligacions essencials les
següents:
1) L'abandonament de la concessió, entenent per la suspensió dels treballs per termini
superior a trenta dies sense causa justificada.
2) Percepció o exigència de tarifes no aprovades.
3) Incompliment de la legislació laboral i en matèria de prevenció de riscos laborals.
4) Manca reiterada de manteniment i conservació de les instal·lacions.
5) Infracció de la legislació en matèria sanitària o de salut pública.
6) La producció d'una greu alteració de l'ordre públic a conseqüència del mal
funcionament del servei.
7) No tenir al corrent el pagament dels rebuts de la pòlissa d'assegurances.
8) Destinar les instal·lacions objecte de concessió a usos diferents dels que preveu
aquest Plec.
9) Cessió de la concessió sense complir els requisits exigits. La declaració de
caducitat s'ha d'acordar en la forma i amb els efectes previstos en l'article 137 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals.
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32. RESCAT DE LA CONCESSIÓ I SUPRESSIÓ DEL SERVEI
En el cas que l'Ajuntament acordés el rescat de la concessió o la supressió del servei,
el concessionari deixarà expedites i a disposició de l’Ajuntament les instal·lacions en
termini màxim d'un mes a comptar de la notificació de l'acord de rescat o supressió. Si
no es fa així perdrà el dret a la indemnització i es procedirà al seu llançament pel
procediment establert en l'article 95 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu comú i en el
reglament de Béns de les Entitats Locals.
VI. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ, JURISDICCIÓ I RECURSOS
33. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ
L'òrgan de contractació té la prerrogativa d’interpretar el contracte i resoldre els dubtes
que ofereixi seu compliment. Igualment podrà modificar el contracte celebrat i acordar
la seva resolució, dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en
el TRLCAP i les seves disposicions de desplegament.
Els acords que dicti l'òrgan de contractació, previ informe jurídic dels òrgans
competents, en l’exercici de les seves prerrogatives d'interpretació, modificació i
resolució, seran immediatament executius.
34. JURISDICCIÓ I RECURSOS
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació i resolució d'aquest
contracte, seran resoltes per l'òrgan de contractació els acords posaran fi a la via
administrativa i contra aquests es podrà interposar recurs de reposició en el termini
d'un mes davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós - Administratiu de Lleida en el termini de dos mesos comptats des del dia
següent al de la seva notificació o publicació.
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ANNEX I
REGLAMENT D’ÚS DEL TANATORI MUNICIPAL

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Article 1. Objecte
Constitueix l’objecte d’aquesta ordenança regular l’ús del tanatori de titularitat
municipal destinat a acollir la prestació de serveis funeraris de dipòsit i vetlla de
difunts, tant en el supòsit que la posterior inhumació es realitzi als cementiris del terme
municipal de Seròs com si té lloc en un altre terme municipal.
Article 2. Naturalesa
L’immoble i les instal·lacions afectades a l’esmentat ús públic tenen la consideració de
bé de domini públic a l’empara de l’article 3.1 b) del Reglament del Patrimoni dels Ens
Locals. Així mateix, per aplicació de l’article 5 de la mateixa normativa en relació a
l’article 25.2 j) de la Llei de Bases de Règim Local, l’immoble es troba afecte a un
servei d’interès públic atès que per la seva pròpia naturalesa s’adequa a un ús
exclusiu de tanatori i excloent de cap altre ús.
Article 3. Destí
D’acord amb els articles 53.1, 55 a) i 56 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals,
el destí propi del bé de domini públic indicat és el de ser utilitzat com a tanatori
municipal per a ús comú general i especial en els termes de l’article 4 d’aquesta
ordenança reguladora.
Article 4. Usos
Constituirà l’ús comú general de la instal·lació la seva utilització per part dels familiars i
coneguts dels difunts, amb dret a unes condicions dignes per al dipòsit i vetlla dels
difunts fins al moment de la seva inhumació amb les degudes condicions sanitàries.
Constituirà l’ús comú especial de la instal·lació la seva utilització per part d’empreses
funeràries, que es podrà subjectar a llicència d’acord amb la naturalesa del bé, els
actes d’afectació i d’obertura a l’ús públic i les disposicions generals. De conformitat
amb l’article 58 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aquest ús comú especial
subjecte a llicència donarà lloc a la percepció de preus públics.
En tot cas, si les empreses sol·licitants de l’ús són més d’una, es tindran en compte els
principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
Article 5. Instal·lacions
Les instal·lacions amb les que compta l’immoble són les següents:
T1

HALL D’ACCÉS

T2

DISTRIBUIDOR SERVEIS

T3

SALA DE VETLLA 1

T4

SALA D’EXPOSICIÓ DEL CADÀVER 1

18.92 m²
5.52 m²
12.08 m²
12.92 m²
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T5

SALA DE VETLLA 2

17.83 m²

T6

SALA D’EXPOSICIÓ DEL CADÀVER 2

12.19 m²

T7

SERVEIS HOMES

2.44 m²

T8

SERVEIS ADAPTATS/DONES

T9

ÀREA VEHICLE

3.31 m²
46.82 m²

CAPÍTOL II
Drets i deures dels usuaris del tanatori
Article 6. Drets i deures dels usuaris del tanatori en règim d’ús comú general
Els familiars i coneguts dels difunts tenen dret a gaudir de l’ús general del tanatori, en
iguals condicions de dignitat i adequació a allò legalment exigible per al dipòsit i vetlla
dels difunts fins al moment de la seva inhumació. Així mateix, aquests usuaris tenen el
deure d’usar les instal·lacions amb respecte al seu destí i finalitat, respectant en tot
cas els horaris i condicions d’ús que s’estableixen en aquesta ordenança reguladora,
així com abonant les tarifes que s’estipulin.
Article 7. Drets i deures dels usuaris del tanatori en règim d’ús comú especial del
tanatori
L’usuari o empresa dedicada als serveis funeraris que utilitzi el tanatori municipal per
prestar-hi els seus serveis contractats pel públic en general, complirà escrupolosament
amb les condicions d’accés, ús i conservació de les instal·lacions contemplades en les
següents disposicions.
Article 8. Accés i reserva d’ús de les empreses de serveis funeraris sobre les
instal·lacions
Les empreses interessades en prestar els seus serveis en el tanatori municipal hauran
d’estar autoritzades mitjançant la preceptiva llicència d’activitats que exigeixi la
normativa sectorial.
L’atorgament de llicència per a la prestació de serveis funeraris al municipi donarà lloc,
d’acord amb l’article 20.4 p) del text refós de la Llei d’Hisendes Locals en relació a
l’article 58 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, a la imposició de taxes o
preus públics en els termes fixats per les ordenances fiscals del municipi.
Les empreses que disposin de la llicència esmentada i hagin abonat els tributs
estipulats sol·licitaran la sala o sales així com resta de dependències que conformen el
tanatori municipal, omplint el formulari que a aquest efecte estarà disponible bé a la
seu de l’ajuntament en horari d’atenció al públic, bé de forma telemàtica mitjançant el
formulari on line que es pugui ubicar al web de l’Ajuntament a, i que es podran
presentar a Registre en qualsevol de les formes admeses per la Llei 30/1992 de 26 de
novembre de Règim jurídic de les administracions i procediment administratiu comú.
En cas que ho sol·licitin més d’una empresa funerària, s’atorgarà l’ús de les
instal·lacions segons l’antiguitat en la data de la defunció que origini la petició d’ús i, en
cas de ser la mateixa data, per rigorós ordre d’enregistrament de la petició.
Article 9. Obligacions de les empreses funeràries adjudicatàries de l’ús del tanatori en
relació a la prestació del servei
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El tanatori municipal haurà de romandre obert i en servei des del moment en què sigui
requerit el dipòsit del cadàver i fins que tingui lloc la seva inhumació o trasllat a un altre
municipi.
En particular, el servei específic de "vetlla de difunts" es prestarà ordinàriament en
horari comprès entre les 9:00h i les 21;00h, no obstant, a petició dels familiars del
difunt, l’esmentat servei de vetlla podrà perllongar-se a durant tota la nit.
A més l’empresa adjudicatària de l’ús, assumirà l’obligació de prestar els serveis de
trasllat de cadàvers dins del municipi, des del domicili al tanatori i des d’aquest al
cementiri, per la qual cosa haurà de disposar d’un vehicle condicionat per a tal finalitat.
Serà obligatori prestar el servei funerari, amb independència de la reserva o no d’ús,
sempre que així ho ordeni l’Ajuntament per venir disposat per les autoritats sanitàries o
per les disposicions legals vigents.
Article 10. Tarifes a percebre del públic en general
Les tarifes a càrrec del públic en general per la prestació del servei funerari en el
tanatori municipal seran cobrades directament per l’empresa prestadora del servei i
adjudicatària de l’ús de les instal·lacions.
Les tarifes vigents en cada moment hauran de ser les autoritzades per l’Ajuntament de
manera prèvia i estaran exposades al públic en un lloc visible de l’edifici del tanatori.
En tot cas seran gratuïts els serveis sol·licitats per l’Ajuntament a favor d’aquelles
persones acollides a la beneficència o assistència social per carència de recursos i
aquells altres que resultin necessaris per a fer front a situacions d’emergència,
accidents o bé ordenades per autoritats sanitàries o judicials.
Article 11. Deure d’atenció al públic
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori té l’obligació de disposar d’oficina d’atenció
permanent al públic les 24 hores.
Article 12. Responsabilitat per danys
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori serà responsable dels accidents o danys
que es produeixin en les instal·lacions, ja sigui a les persones o bé a les coses.
Per respondre dels esmentats danys haurà de tenir i estar al corrent de pagament de
la prima d’una assegurança de responsabilitat civil, de la qual n’haurà de presentar
una còpia a l’Ajuntament.
En tot cas, la imposició de sancions i reclamació d’indemnitzacions a les empreses
usuàries del tanatori, requerirà la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial
de l’administració, amb audiència a l’empresa inculpada i amb observança d’allò
disposat en el Capítol III d’aquesta ordenança reguladora i la normativa vigent.
Article 13. Prohibicions d’ús
Queda prohibida la utilització de les instal·lacions per a altres finalitats diferents a les
del servei funerari a què estan afectades.
Article 14. Obligació de disposar de fulls de reclamacions
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori haurà de disposar de Fulls de reclamacions
a disposició dels usuaris, i aquests hauran d’estar anunciats mitjançant rètols visibles
al públic.
Article 15. Obligació de disposar d’un llibre registre de serveis
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L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori haurà de portar un Llibre de Registre de
Serveis, a disposició de l’Ajuntament, en el que s’hi anotin els serveis prestats, hora
d’inici i fi del servei, data, identificació del difunt i del sol·licitant del servei.
Article 16. Obligació d’efectuar la neteja de les instal·lacions
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori serà responsable del servei de neteja de
l’edifici, abans i després de la seva utilització, observant especial zel en el
manteniment en òptimes condicions de neteja i higiene de totes les dependències.
Article 17. Prohibició de cessions d’ús a personal aliè a l’empresa autoritzada
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori gestionarà el servei funerari que es presti
al tanatori municipal per mitjà de personal per aquella contractat, sense que en cap
cas pugui ser objecte de cessió o subcontractació, excepte prestacions accessòries al
servei.
Article 18. Deures envers el personal propi de l’empresa adjudicatària de l’ús
La plantilla de personal per a la prestació del servei funerari en les instal·lacions
municipals serà determinada per l’empresa adjudicatària del seu ús de manera que
cobreixi totes les necessitats del servei.
En tot cas, es garantirà la prestació del servei tots els dies de l’any i en totes les hores
en què sigui requerit.
El personal serà contractat per l’empresa adjudicatària del servei i dependrà del seu
règim jurídic laboral, sense que l’Ajuntament de Seròs assumeixi per aquest fet altres
obligacions que les que es derivin de la legislació vigent.
L’empresa adjudicatària de l’ús del tanatori haurà de dotar el seu personal de roba de
treball i protecció adequades al servei a prestar.
CAPÍTOL III
Inspecció i control. infraccions i sancions
Article 19. Inspecció i control de les instal·lacions i serveis
Els serveis municipals exerciran les funcions d’inspecció i control de l’activitat objecte
d’aquesta ordenança reguladora.
En l’exercici de les seves funcions, els inspectors tindran caràcter d’autoritat, havent
d’acreditar la seva identitat i en conseqüència podran:
a) Accedir lliurement a les instal·lacions
b) Recaptar informació verbal o escrita, respecte a l’activitat
c) Realitzar les comprovacions i actuacions que siguin precises per al
desenvolupament de la seva funció d’inspecció
d) Aixecar actes quan apareguin indicis d’infracció. Els fets que figuren a les mateixes
es presumiran certs, a excepció de proves en contra
e) En situacions de risc greu per a la salut pública podran impartir instruccions o
adoptar mesures cautelars, donant-ne compte de manera immediata a l’Ajuntament
Article 20. Règim sancionador
El règim sancionador serà el disposat en els articles 174 a 177 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals i donarà lloc a la incoació d’un procediment de
responsabilitat patrimonial quan es causin danys a tercers o a les instal·lacions.
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Les infraccions que es puguin produir en l’exercici de l’activitat funerària en el tanatori
municipal es qualificaran com a lleus, greus, molt greus, atenent els criteris de risc per
a la salut, alteració del servei públic, grau d’intencionalitat i reincidència.
Article 21. Faltes lleus Es consideraran faltes lleus:
a) La manca de neteja i condicions higièniques dels locals i instal·lacions i estris propis
del servei, sempre que per la seva escassa importància no suposin perill per a la salut
pública
b) Incompliment lleu de les condicions pactades amb els usuaris
c) Manca de correcció lleu amb els usuaris o amb la inspecció municipal
d) Manca de pagament reiterat de les taxes o preus públics estipulats
Article 22. Faltes greus
Es consideraran faltes greus:
a) Utilitzar el tanatori amb carència de mitjans personals necessaris per a la correcta
prestació dels serveis funeraris
b) Incompliment greu de les condicions pactades amb els usuaris
c) Negativa a prestar els serveis ofertats
d) Manca de correcció greu amb els usuaris o amb la inspecció municipal
e) Manca de l’existència de Fulls de Reclamació o bé la negativa a facilitar-los
f) Obstrucció a la labor inspectora municipal
g) Incompliment del funcionament ininterromput de l’oficina d’informació i contractació
h) Incompliment reiterat dels requeriments formulats per les autoritats municipals
i) Incompliment de les disposicions administratives o sanitàries que racionalment no
mereixin la qualificació de molt greu
j) Falta de roba protectora del personal que resulti exigibles
k) Manca de pagament reiterat de les taxes o preus públics estipulats malgrat
notificació de l’ajuntament al respecte
l) La reiteració de més de dos faltes lleus en l’últim any
Article 23. Faltes molt greus
Es consideraran faltes molt greus:
a) Aplicació de preus superiors a les tarifes aprovades per l’ajuntament i exposades en
l’edifici del tanatori
b) Negativa absoluta a prestar col·laboració a l’activitat inspectora municipal
c) Incompliment greu de les disposicions administratives i ordres sanitàries i judicials
relatives a l’activitat
d) La cessió d’ús del tanatori o subcontractació del personal que hi presta el servei
sense prèvia autorització de l’Ajuntament
e) La reiteració de dos faltes greus en els últims tres mesos o de més de dos en l’últim
any
Article 24. Sancions
Les faltes lleus seran sancionades amb una multa de fins a 300,00 euros
Les faltes greus amb una multa compresa entre els 300,01 euros i 1500,00 euros
Les faltes molt greus, amb multes des de 1.500,00 euros a 3000,00 euros, i en el seu
cas prohibició d’accés a l’ús de les instal·lacions per temps d’un any.
Disposició addicional
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Es faculta al Sr. Alcalde per tal de dictar quantes instruccions siguin necessàries per a
la interpretació, l’aplicació i el desenvolupament de la present ordenança reguladora.
Aquesta ordenança entrarà en vigor al dia següent de la publicació al Butlletí Oficial de
la Província de l’acord d’aprovació definitiva i els text íntegre de l’ordenança i serà
vigent fins que s’acordi la seva modificació o derogació.
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ANNEX II
Sr / Sra. ..........................................................., amb D.N.I. ..............................., amb
domicili a efectes de notificació en C / .................................................... n º .............. de
.................................. N.I.F. número .................., en plena possessió de la seva
capacitat jurídica i d'obrar, actuant en nom o en representació de l’Empresa
......................... amb C.I.F. número ............................ compareix i exposa:
Assabentat de la licitació realitzada per l'Ajuntament de Seròs, i dels seus requisits i
condicions per a la concessió d’ús privatiu del Tanatori Municipal, en règim de
concessió administrativa, es compromet a prendre al seu càrrec l'al·ludida concessió
amb estricta subjecció als requisits, condicions i obligacions expressats en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Reglament del Servei del Tanatori municipal
de Seròs, aprovat per la Corporació municipal en sessió del dia, i publicat en el BOP
de _______ de data _____, les quals accepta plenament, i adjunta sobre que conté
proposició, que al seu torn conté els següents tres sobres:
□Sobre A. - "DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA”
□Sobre B. - "DOCUMENTACIÓ TÈCNICA"
□Sobre C. - "PROPOSICIÓ ECONÒMICA"
Per tot això sol·licita prendre part en el procediment licitatori citat.
A ........., a .......... de .................. 20__
Signat.:...........................
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ANNEX III
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
D. / Sra. .................................................., amb D.N.I. ..................., actuant en nom i
representació de l'Empresa ................................................ segons poder bastant vigent
al dia de la data DECLARA, de forma responsable davant l'òrgan competent de
l’Ajuntament de Seròs:
PRIMER: Que l'empresa, en nom de la qual actua i el/s Administrador/és de la
mateixa, no estan sotmesos a cap de les causes de prohibició de contractar de les que
preveu l'article 60 RDLG 3/2011.
SEGON: Que l'esmentada empresa es troba, en aquests moments, al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, en els termes en què aquestes es defineixen en els
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, i no té deutes tributaris
pendents de pagament amb l' Ajuntament de Seròs, en els termes previstos en l'art.
7.1 d) del Reial decret esmentat anteriorment.
TERCER: La declaració a què es refereix el paràgraf anterior, es fa sense perjudici de
l'obligació de justificar documentalment aquestes circumstàncies, al cas de resultar
proposat per a l'adjudicació del contracte, en el termini que assenyali l'òrgan de
Contractació anterior a l'adjudicació del contracte. I perquè consti i tingui efectes en
l'expedient al que es refereix la proposició a la qual s'incorpora aquesta declaració
responsable, signo la present declaració responsable.
A ......... a ......... de ...................... de 20__.
Signat.:...........................
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ANNEX IV
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
En ........................................................................................, major d'edat, amb D.N.I.
núm ..........................., veí de ................................................................, amb domicili a
efectes
de
notificacions
a
...............................,
carrer
........................................................................, número ........, C.P. ..........., actuant en
nom i de dret (o actuant en representació de l'Entitat) ..............................................,
amb CIF, núm ................., i amb domicili a ..................................., carrer
................................................, número ......., C.P. ........., segons poder que
degudament
validat
s'acompanya
en
el
sobre
A.-(DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA), assabentat del Plec de Clàusules Administratives i del Reglament
del Servei del Tanatori municipal de Seròs, aprovat per la Corporació municipal en
sessió del dia, i publicat al B.O.P. de ______ de data ________, que regeixen al
procediment obert per a l'adjudicació del Servei de Tanatori Municipal, en règim de
concessió administrativa, manifesta:
PRIMER. - Que desitja participar en aquest procediment obert i coneix i accepta
íntegrament tant el Plec de clàusules administratives com el Reglament del Servei del
Tanatori municipal de Seròs, aprovat per la Corporació municipal en sessió del dia, i
publicat en el BOP de ________ de data __________, que han de regir aquest
procediment.
SEGON. - Abonar per l’ús privatiu del tanatori municipal l’import de .......euros per any
més .... d’IVA, així com les seves actualitzacions que durant la vigència de la
concessió es regulen en el plec de clàusules jurídiques i administratives de la
convocatòria.
TERCER.- Abonar a l’inici del contracte l’aportació econòmica obligada de....€.
QUART.- Explotar la concessió en base a la proposta tècnic de gestió i explotació que
presenta ajustat a les bases d’aquest plec, en el qual s’ha de determinar l’equilibri
financer i la proposta de les tarifes a aplicar, fixant la incidència que els rendiments de
la demanda d’utilització dels serveis tindran a les tarifes i si s’escau al cànon
d’explotació.

En ..........................., a .......... de .................. 20__
Signat.: ..........................
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ANNEX V
DESCRIPCIÓ TANATORI MUNICIPAL
SOLAR: SUPERFÍCIE, TOPOGRAFIA I LLINDES.
La parcel·la és de forma irregular, fent testera entre tres carrers. Pertany a
Equipaments del municipi.
La façana principal dóna al Carrer Mossen Ferran, núms. 14 i 16.
La façana lateral esquerra dóna al Carrer Segrià.
La façana posterior dóna al Carrer Les Eres però no queda alineada amb aquest, donc
l’edificació es troba enretirada en la seva majoria. Només el pati de l’escola-bressol i
l’espai exterior d’entrada de la Sala de Vetlles arriba fins a façana.
La parcel·la total té una superfície de 861,42 m2.
COMPOSICIÓ DE L'EDIFICI.
Les sales de vetlla es troben situades a la planta baixa de l’edifici “la Casa dels
Mestres”, tot i que disposa d’accés totalment independent de la resta.
L’edifici es podria dir que està dividit en 3 mòduls, segons la seva altura. Als dos
extrems la edificació consta de PB+2PP, la segona de les quals es troba directament
sota coberta. En aquests mòduls és on es troben els nuclis de comunicació verticals,
formats per escales comuns.
El mòdul central només és de PB+1PP.
Actualment, l’edifici es divideix en les següents unitats:
PLANTA BAIXA
Hi ha la sala de vetlles, un habitatge, un local sense ús i l’escola bressol.
PLANTA PRIMERA
Ocupat actualment per associacions municipals i l’alberg municipal.
PLANTA SEGONA
Ocupada actualment per associacions municipals.
La parcel·la és de forma irregular, fent testera entre tres carrers. Pertany a
Equipaments del municipi.
La façana principal dóna al Carrer Mossen Ferran, núms. 14 i 16.
La façana lateral esquerra dóna al Carrer Segrià.
La façana posterior dóna al Carrer Les Eres però no queda alineada amb aquest,
doncs l’edificació es troba enretirada en la seva majoria. Només el pati de l’escolabressol i l’espai exterior d’entrada de la Sala de Vetlles arriba fins a façana.
S’accedeix a les Sales de Vetlla pel carrer de les Eres, a través d’un jardí exterior
conformat dintre un recinte tancat.
Les estances amb les que compta LES SALES DE VETLLA són les següents:
SUPERFÍCIES ÚTILS:
T1
T2
T3
T4
T5

HALL D’ACCÉS
DISTRIBUIDOR SERVEIS
SALA DE VETLLA 1
SALA D’EXPOSICIÓ DEL CADÀVER 1
SALA DE VETLLA 2
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T6
SALA D’EXPOSICIÓ DEL CADÀVER 2
T7
SERVEIS HOMES
T8
SERVEIS ADAPTATS/DONES
T9
ÀREA VEHICLE
SUMA:

12.19 m²
2.44 m²
3.31 m²
46.82 m²
132,03 m²

TOTAL SUP. CONSTRUÏDA:

157.25m²

MEMÒRIA CONSTRUCTIVA:
TANCAMENTS EXTERIORS.
Els tancaments exteriors de la façana de la sala de vetlles són obra de fàbrica de 2
fulls de la següent manera:
Full exterior de paret de tancament de 12 cm. de gruix de maó calat de 29x12x10 cm.
per revestir amb pedra, col·locat amb morter M-40 elaborat en l’obra amb formigonera
de 165L.
Cambra d’aire de 12 cm amb aïllament planxa de poliestirè extruït de gruix 40 mm.
Envà interior de gran format de 4 cm de gruix, tipus supermaó de la casa Tealsa de
dimensions 60x25x4 cm. Resistència mitja a la flexió 256 i aïllament acústic per
revestir amb enguixat interior.
Es realitzaran juntes de dilatació vertical.
DIVISIONS INTERIORS.
Les divisions interiors de separació entre locals o entre locals i zones comuns, allà on
es van construir d’obra nova, són a base de doble envà de maó de doble càmara de 7
cm de gruix.
CEL RAS
El cel-ras de tota la superfície de la sala de vetlles serà placa de guix laminat de 13
mm de gruix fonoabsorvent.
COBERTA.
La coberta de la sala de vetlles que es fa nova, serà plana tipus invertida, una part
transitable i l’altra no.
PAVIMENTS
El paviment interior és de gres porcel.lanic de gran format, col·locat amb morter
adhesiu adequat extés amb pala plana dentada sobre xapa de morter, sobre una capa
de neteja i anivellació amb morter M-40 elaborat a l’obra amb formigonera de 165 L.
L’arrambador és del mateix material
El garatge tindrà com acabat una solera de formigó.
INSTAL·LACIONS
Distribuïts per les diferents estades existeixen focus i llums d'il·luminació, enllumenat
d'emergència, extintors, senyalització d'evacuació.
El sistema principal de producció de calor serà mitjançant electricitat. Per climatitzar el
local tant a l’hivern com a l’estiu hi ha instal.lades bombes de calor per a proporcionar
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el confort tèrmic corresponent. També hi ha instal·lat un sistema de captació format
per 1 captador solar, un acumulador i un sistema de regulació i control, que
fonamentalment, es encarregarà d’assegurar el correcte funcionament de l’equip,
proporcionant un adequat servei d’aigua calenta i aprofitament de la màxima energia
solar tèrmica possible. Disposa també de les telecomunicacions pertinents.
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