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1

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest document és fixar les condicions tècniques que han de regir la contractació
d’un servei extern d’assessorament permanent i general comptable i fiscal per a Terrassa Cicle
de l’Aigua, EPEL (TAIGUA, en endavant).
La necessitat d’aquest servei té el seu origen en dotar a TAIGUA d’un servei d’assessorament
per part de persones expertes en matèria comptable, tributària i fiscal per a garantir la correcta
aplicació de la legislació vigent i el correcte acompliment de les obligacions legals en aquestes
matèries.

2

OBJECTE DEL CONTRACTE I ABAST DEL SERVEI

L’objecte d’aquest contracte és la prestació d’un servei extern d’assessorament permanent i
general comptable, tributaria i fiscal per a TAIGUA.
L’abast dels treballs comprèn les tasques habituals d’assessoria fiscal i comptable i
concretament contempla els següents:
A) Assessorament comptable
1. Informar i assessorar a TAIGUA en quants aspectes comptables referents a
l’activitat d’aquesta li siguin consultats.
2. Remetre a TAIGUA informació personalitzada de les novetats legislatives
produïdes en l’àmbit comptable que puguin afectar a la seva comptabilitat, així
com assessorament en els canvis que aquestes novetats poden suposar en
aquesta.
3. Legalitzar en el termini legal els llibres oficials de comptabilitat de cada exercici
econòmic davant el Registre Mercantil a partir de la comptabilitat realitzada per
TAIGUA.
4. Fer una revisió prèvia al tancament de l’exercici dels aspectes mes significatius
i/o de nova aplicació que s’hagin produït en la comptabilitat de TAIGUA.
B) Assessorament fiscal
1. Assessorar a TAIGUA en el càlcul, confecció i presentació de declaracions i
liquidacions dels diferents impostos i en general en quants aspectes fiscals
referents a l’activitat d’aquesta li siguin consultats.
2. Assessorar a TAIGUA en l’atenció a requeriments de l’Administració Tributària.
3. Fer la revisió de les declaracions del pagament a compte de l’Impost sobre
societats així com de la declaració anual d’aquest impost.
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4. Efectuar i presentar totes les declaracions i liquidacions d’IAE davant l’organisme
corresponent que exigeixin les obligacions fiscals referents a aquest impost.
5. Efectuar la comunicació puntual personalitzada referent a aquelles disposicions
de rang legal o administratiu que tinguin incidència en la fiscalitat de TAIGUA i
assessorar a aquesta en la seva aplicació.
6. A l’inici del contracte i també abans de l’inici de cada any comunicar a TAIGUA el
calendari de declaracions a efectuar per aquesta durant l’any següent. Així mateix
durant l’any, es comunicarà si hi ha hagut algun tipus de canvi sobre el calendari
establert que tingui efectes sobre TAIGUA.

CONDICIONS DEL SERVEI

3

Mitjans personals i materials

3.1

L'adjudicatari haurà de posseir els mitjans personals i materials suficients per a atendre l'objecte
del contracte.
En concret haurà de disposar d'un equip qualificat per al desenvolupament dels diferents serveis
a prestar, el perfil requerit del qual ha de complir amb els següents requisits:
Un mínim de dos professionals adscrits al servei han d’estar en possessió de la llicenciatura o
grau en ciències econòmiques i empresarials o administració i direcció d’empreses.


Professional 1 (Responsable del contracte): Haurà de comptar amb la següent
formació mínima: Llicenciatura o grau en Econòmiques o ADE. Igualment, haurà de
justificar una experiència professional de, com a mínim, DEU anys complets l’àmbit de
l’assessoria tributària i comptable per a entitats amb mes de 6 milions d’ingressos anuals
i com a mínim, CINC anys han d’haver estat per a empreses o entitats públiques d’àmbit
local.



Professional 2: Haurà de comptar amb la següent formació mínima: Llicenciatura o grau
en Econòmiques o ADE. Igualment haurà de justificar una experiència professional de,
com a mínim, CINC anys complets en l’àmbit de l’assessoria tributària i comptable per a
entitats amb mes de 6 milions d’euros d’ingressos anuals i com a mínim, DOS anys han
d’haver estat per a societats mercantils o entitats empresarials públiques d’àmbit local.

Les modificacions de l’equip de treball que l’adjudicatari faci constar a l’oferta presentada han
de ser comunicats amb quinze dies d’antelació al responsable del contracte i presentar una
alternativa coherent i suficient per al treball a realitzar. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar
mitjançant certificació que les persones que substitueixen el/s menbre/s de l'equip inicial
compleixin els requisits establerts en els plecs.
D'igual forma, l’adjudicatari haurà de posar els mitjans necessaris perquè el servei no quedi
interromput en cap moment, per la qual cosa, per als casos d'absència, incapacitat temporal per
accident o malaltia i qualsevol altra causa que impedeixi l'actuació de l’equip assignat haurà de
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disposar dels mitjans necessaris per a garantir la correcta execució del contracte.
3.2

Temps de resposta i forma de prestació del servei

L’adjudicatari, estarà obligat a donar resposta a les consultes de l’entitat contractant en
assumptes relacionats amb l'objecte del contracte en un màxim de 48 hores.
Els mitjans per a realitzar aquestes consultes podran ser a través de trucada telefònica o via
correu electrònic, sempre a elecció de TAIGUA.
Si la consulta és telefònica i s’obté resposta immediata, l’adjudicatari a requeriment del
contractista haurà de formalitzar-la per escrit en un termini màxim de 48 hores.
Excepcionalment per a consultes d’especial complexitat i sempre amb la conformitat del
contractista aquest termini pot ser de fins a 3 dies hàbils.
Les consultes plantejades per correu electrònic s’hauran de respondre per aquesta via, excepte
que s’indiqui explícitament el contrari.
En tots els cassos les respostes hauran d’incloure la problemàtica plantejada, un breu anàlisi
de la normativa i/o doctrina aplicable i la recomanació del contractista ben fonamentada en dret.
En relació a la revisió de la declaració anual de l’Impost de Societats l’adjudicatari comunicarà
a TAIGUA la revisió i validació d’aquesta com a màxim 3 dies hàbils des que TAIGUA li hagi
enviat per correu electrònic la informació necessària.
3.3

Altres obligacions del servei

La realització del servei no requereix amb caràcter general la presència física a les
dependències de TAIGUA, no obstant això, per part de TAIGUA es podran sol·licitar reunions
presencials amb el personal adscrit a l'execució del contracte en les dependències d'aquesta
entitat, quan es consideri necessari.
Els serveis prestats s’ajustaran en tot moment a les exigències establertes per la normativa
vigent aplicable.

4

SUPERVISIÓ I CONTROL

TAIGUA supervisarà mitjançant la figura del responsable del contracte, l’acompliment dels
terminis acordats així com la qualitat i l’adequació dels serveis objecte d’aquest contracte i
l’execució del mateix segons els requisits d’aquest plec.
Totes les comunicacions, gestions i documentació es realitzarà per mitjans exclusivament
electrònics amb l’ús d’eines telemàtiques i certificats digitals per part del contractista.
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5

CONFIDENCIALITAT

L'empresa adjudicatària, així com tot el personal adscrit a la prestació dels serveis objecte
d’aquet contracte, queden expressament obligats a complir amb la normativa vigent sobre
protecció de dades de caràcter personal, mantenint absoluta confidencialitat i reserva sobre
totes les dades a què tingui accés en el compliment de les obligacions del contracte,
especialment les de caràcter personal, que no podrà copiar o utilitzar amb una finalitat diferent
a l'objecte del contracte, ni tampoc cedir-les a tercers ni tan sols a efectes de conservació.

Terrassa, 26 novembre de 2021.
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