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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
I.- CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE
1

OBJECTE DEL CONTRACTE

1.1

L’objecte d’aquesta licitació és l'arrendament d'un local pel Centre de Treball de Terrassa
de l’entitat pública empresarial local de TERRASSA CICLE DE L’AIGUA, EPEL (en
endavant TAIGUA), en les condicions establertes en aquest plec de condicions.

1.2

Les característiques generals requerides de l'immoble objecte de l’arrendament, sens
perjudici de les contingudes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (en
endavant PPT), són:
a. Ha d'estar situat a la zona urbana de la ciutat de Terrassa, comptant amb una
parada, o estació d’autobusos o estació ferroviària, a 150 m de distància efectiva per
l’itinerari de vianants més curt possible.
b. Ha de tenir una superfície mínima de 1.500 m2 d’ús per oficines,1.500 m2 per a un
ús combinat de magatzems, tallers, i aparcament de la flota de l’empresa, sent la
superfície d’aquest últim ús 600 m2 (inclosos a la dita superfície d’ús combinat).
Aquests m2 de superfície indicats poden variar com a màxim en un 12% en cadascun
dels apartats anteriorment descrits i/o en un màxim d’un 4% del total de m2 indicats.
c. S'ha de poder accedir des de la planta baixa a les oficines, i complir amb la normativa
europea i nacional d'accessibilitat universal.
d. Ha de tenir sistema de condicionament d’aire i calefacció.
e. El local ha d'estar inscrit en el Registre de la Propietat a nom de l'arrendador.
f. Les propostes d'arrendament de locals, que, amb una superfície mínima de 3.044 m2,
no disposen inicialment de la distribució de l'espai indicada anteriorment, s'admetran a
concurs, sempre que vagin acompanyades d'un esbós de l'obra que el licitador
executarà, on es detalli la planta, l’alçat i el perfil i la perspectiva que considerin
adients. Aquest projecte tindrà en compte les necessitats d’espai del local
determinades en el document ANNEX 1 al Plec. TAIGUA en supervisarà el contingut.
g. Les obres s'executaran en el termini màxim de 4 mesos des de la formalització del
contracte, excloent d’aquest termini el període de tramitació dels permisos d’obra per
part de l’Ajuntament.

1.3

2
2.1

S'indica expressament que l'immoble arrendat pot ser utilitzat per a allotjar, a més de
l’activitat de TAIGUA, la d’algun òrgan o servei que l’Ajuntament de Terrassa decideixi que
s’ubiqui en el mateix espai de treball, tot respectant el mateix tipus d’usos, i sense que això
signifiqui una variació de les condicions del contracte, especialment pel que fa a la renda
pactada.

RÈGIM JURÍDIC
L’art. 9.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en
endavant, LCSP) estableix que es troben exclosos de l’àmbit d’aquesta llei els contractes
de compravenda,donació, permuta, arrendament i altres negocis jurídics anàlegs sobre
béns immobles, que tindran caràcter de contractes privats i es regiran per la legislació
patrimonial.
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L’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
públiques (en endavant LPAP), que s’entén d’aplicació analògica al present cas,
determina que els contractes per l’explotació de béns patrimonials s’adjudicaran
mitjançant concurs. Així mateix, l’article 72 del Reglament del patrimoni dels ens locals
aprovat pel Decret 336/1998, de 17 d’octubre, també preveu la possibilitat d’utilitzar el
concurs per a l’arrendament de béns patrimonials.
De conformitat amb l’article 4 de la LCSP per resoldre els dubtes i llacunes que puguin
presentar-se durant la preparació, adjudicació, execució o resolució del contracte, seran
d’aplicació les normes de la LCSP.
En aquest sentit, aquest contracte té la consideració de contracte privat i es regeix per
a la seva preparació i adjudicació pel Plec de clàusules administratives i pel Plec de
prescripcions tècniques i, per la normativa següent: per la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de Patrimoni de les Administracions públiques, el Reglament que la
desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1373/2009, de 28 d’agost (en endavant,
RGLPAP), el Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat pel Decret 336/1998, de
17 d’octubre; així com al Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 1372/1986, de 13 de juny, així com també, per aquelles disposicions de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic que siguin d’aplicació en
quants als principis rectors i normes de procediment per a la seva licitació i adjudicació.
Els efectes i extinció d’aquest contracte es regeixen pel present Plec, per la normativa
de dret administratiu que resulti directament aplicable i per les normes de dret privat
d’aplicació, en particular, per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendament urbans
i supletòriament pel Codi civil.
2.2

3

L'ordre judicial civil tindrà jurisdicció per resoldre els conflictes que sorgeixin sobre aquest
contracte entre les parts. No obstant això, els actes jurídics separables seran considerats
com aquells que s'emeten en relació amb la seva preparació i adjudicació i, per tant, poden
ser impugnats davant l'ordre judicial contenciós- administratiu.

ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
En virtut de les atribucions establertes als Estatuts de TAIGUA, concretament, a l’article
14.9, el Consell d’Administració de l’Entitat aprovarà els contractes de tot tipus d’imports
superiors a 200.000 € i inferiors a 400.000 €, demanant l’autorització de l’Ajuntament per a
la realitzacióde despeses de quantia superior.
El Consell d’Administració de TAIGUA és l’òrgan que disposa de les prerrogatives per
interpretar el contracte, resoldre els dubtes sorgits pel seu compliment, modificar-lo per
motius d'interès públic, acordar la seva resolució i determinar els efectes del mateix,
subjectes a la legislació aplicable. Els acords que faci seran executius, sens perjudici
del dret del contractista a impugnar-los davant la Jurisdicció competent.
Tanmateix, en data 12 de març de 2021, el Consell d’Administració de TAIGUA va
aprovar l’inici de l’expedient d’aquesta contractació i va facultar indistintament a la
Presidència i a la Gerència de TAIGUA per a l’aprovació de l’expedient i els
corresponents plecs i d’aquells documents necessaris per dur a terme el procediment,
fins al moment anterior a l’adjudicació.

3.1

3.2

3.3

4

TIPUS DE LICITACIÓ. DURADA, IMPORT I REVISIÓ DE PREUS.

4.1
Pàg. 4

L'import de la renda arrendatícia màxim mensual, a millorar a mínims per part dels
licitadors, és de DEU MIL CINC - CENTS EUROS (10.500 € IVA exclòs), als quals es
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transmetrà l'Impost sobre el Valor Afegit, vigent en tot moment.
La durada del contracte s’estableix en 10 anys, prorrogable de forma expressa a sol·licitud
de TAIGUA per períodes anuals, fins a un màxim de 15 anys, de conformitat amb la
clàusula 14a del present plec.
Les pròrrogues seran obligatòries per la part arrendadora i potestatives per la part
arrendatària.
Les obres i actuacions a portar a terme obligatòriament per l’adjudicatari per ajustar
l’objecte de l’arrendament als requeriments mínims que preveu el PPT s’hauran
d’efectuar en el termini màxim de 6 setmanes, a comptar des de la formalització del
contracte.
La durada del contracte d’arrendament començarà a comptar en el moment que es
formalitzi la recepció del local.
De conformitat amb les previsions de l’article 4.6 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola, la renda arrendatícia serà objecte de revisió una
vegada transcorreguda la primera anualitat del contracte, i s’utilitzarà com a índex de
referència, la variació anual de l’índex de preus del lloguer d’oficines, a nivell autonòmic,
publicat a l’Institut Nacional d’Estadística.
Per dur a terme la citada revisió, s’utilitzarà l’índex esmentat en el paràgraf anterior,
utilitzant com a referència l’últim índex que estigui publicat en la data de revisió del
contracte.

CAPACITAT PER CONTRACTAR.
Poden licitar les persones físiques o jurídiques que estiguin en ple poder de la seva
capacitat jurídica i d’obrar per contractar i no estiguin sotmesos a la prohibició de
contractar segons el previst al'article 65 i ss de la LCSP. Aquests requeriments hauran
de ser observats també en elmoment d’adjudicació del contracte.
La presentació d’ofertes podrà fer-se mitjançant un representant autoritzat per aquesta
facultat, el qual haurà de justificar documentalment l’atorgament d’aquesta capacitat
d’obrar.

II.- PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ
6

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Els criteris que serviran de base per a l'adjudicació d’aquest contracte seran la ponderació en
un 60% de la baixa econòmica i en un 40% de les característiques funcionals i qualitatives
del local i espais oferts. L’ordenació de les ofertes es farà mitjançant una puntuació que
podrà arribar com a màxim a 100 punts, d’acord amb els criteris següents detallats als
apartats 6.1 i 6.2.
Els punts totals per oferta respondran a la següent fórmula de còmput:
𝑃𝑇 (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴) = 𝑃𝐸 (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴) + 𝑃𝐹𝑄 (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴)
a on
PT (OFERTA):
PE (OFERTA):
PFQ (OFERTA):

puntuació total sobre 100
puntuació part econòmica amb un màxim de 60
puntuació part funcional i qualitativa, amb un màxim de 40
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA:

6.1

A) PROPOSICIÓ ECONÒMICA
La component de ponderació econòmica, PE (OFERTA), serà el cost de la renda
arrendatícia mensual, la qual s'avaluarà en relació amb la reducció percentual realitzada
respecte al preu màxim de 10.500 € mensuals que es determina a la clàusula 4a del
PCAP , donant un màxim de 60 punts a l'oferta que faci el percentatge més alt de baixa,
donant a la resta d'ofertes una puntuació proporcional a la millor oferta, segons la següent
fórmula:
𝑃𝐸 (𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴) = 15 + 45 ·
6.2
-

𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴 𝑀É𝑆 𝐵𝐴𝐼𝑋𝐴
𝑂𝐹𝐸𝑅𝑇𝐴

CRITERIS QUALITATIUS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR:
El solar del local es valorarà amb un màxim de 10 punts, depenent de la distància radial
des de l’estació de FGC de Rambla, Vallparadís, Terrassa Estació del Nord, o
Nacions Unides fins al centre del local ofert, d’acord amb les següents consideracions:
En funcióde la distància radial des de l’estació de FGC de Rambla, Vallparadís, Terrassa
Estació del Nord, o Nacions Unides fins al centre del local ofert, prenent la menor de
quatre distàncies, s’adjudicaran els punts següents.
a. distància < 400 metres
10 punts
b. 400 metres ≤ distància ≤ 800 metres 5 punts
c. 800 metres < distància ≤ 1200 metres 2 punts

-

Es valorarà la qualitat i estat arquitectònic de l’immoble, així com les qualitats dels
materials del local i espais, fins a un màxim de 8 punts.
El local i espais arrendables seran objecte d’una valoració arquitectònica que s’estendrà
a:
a) qualitat de l’edificació i apreciació de l’estat estructural
b) qualitats de les instal·lacions
c) qualitat dels materials
La graduació s’establirà ponderant:
-

el factor a) fins a un màxim de 4 punts,

-

el factor b) fins a un màxim de 3 punts

-

el c) fins a un màxim d’1 punt.

Aquest aspecte serà valorat pels tècnics de TAIGUA, podent ser el resultat la
Pàg. 6
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desestimació tècnica del presentat per inacceptabilitat de les seves condicions, pels
motius que es detallen a continuació:
Si els tècnics de TAIGUA, o professionals als que eventualment se’ls pugui demanar
dictamen, apreciessin possibles vicis o observessin condicions de deteriorament o
potencial risc d’haver de procedir a rehabilitacions o reformes estructurals, o grans
obres de reenginyeria d’instal·lacions, o substitucions de forjats, panells, cobertes, els
espais no seran acceptables per la seva contractació i l’oferta serà rebutjada.
-

Es valorarà la qualificació energètica de l’edifici fins a un màxim de 8, en els termes
següents:
L’assignació serà la següent d’acord al nivell de qualificació energètica aportada:
Classe A
Classe B
Classe C
Classe D
Resta

8 punts
6 punts
4 punts
2 punts
0 punts

L’existència de diferents espais amb diferent qualificació exigirà una avaluació per part
dels tècnics de TAIGUA, que identificarà la mínima qualificació del conjunt d’espais i
volums edificats -llevat de l’aparcament- inclosos en cada oferta, de forma que serà
assignada la puntuació corresponent a aquesta classificació mínima.
-

Es valorarà la facilitat de adequació als usos previstos, en funció del cost i la
complexitat de les obres i reformes a realitzar, fins a un màxim de 7 punts, a valorarpels
tècnics de TAIGUA.
Així mateix, d’acord amb el PPT, es valorarà que el local i espais afectes a contractar
presentin una flexibilitat per a la formulació definitiva de l’esquema i ocupació del local,
valorant-ne la facilitat d’adequació per a la destinació als següents usos previstos al
PPT:
a. Oficines a on es realitzen tasques administratives i tècniques, com ara les de
enginyeria, comptabilització i finances, administració de recursos humans, i
diferents tasques corporatives.
b. Espai comercial, destinat a l’atenció al públic que acudeix a realitzar diferents
gestions relacionades amb el servei domiciliari de l’aigua
c. Tallers i magatzems, a on es dipositen i guarden diferents elements i peces com ara canonades i vàlvules de diferents diàmetres - i a on tenen lloc diferents
activitats de ajustament, correcció, o reparació mitjançant l’equipament elèctric i
mecànic de petits tallers especialitzats.
d. Aparcament per la flota de vehicles del servei, que incorpora unitats
convencionals, tot-terrenys, furgonetes i algun camió de petit tonatge.
e. Laboratori a on es duen a terme les anàlisis sobre la qualitat de l’aigua.
f. Arxius, sales de reunions, i altres espais comuns.
g. Vestuaris i dutxes pel personal d’obres i manteniment, així com menjador i espais
de repòs.
La complexitat i l’estimació del cost de les obres i reformes a realitzar permetrà
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assignar una gradació en l’escala de 0 a 7 de la facilitat d’adequació.
Es valorarà la facilitat d’adaptació del local a diferents distribucions d’usos per la
diafanitat dels espais i la absència de canvis de nivells i facilitat d’accessos per
diferents llocs, fins aun màxim de 7, a valorar pels tècnics de TAIGUA.

-

Relacionats amb la pluralitat d’espais detallada a l’apartat SUPERFÍCIES del PPT,
sorgeixen dos requeriments que son i) la facilitat d’adaptació i ii) la facilitat d’adequació
als usos previstos.
La facilitat d’adaptació als usos previstos es valorarà graduant dos aspectes igualment
vàlids als efectes d’adaptació (vid. ANNEX 1, desglossament de necessitats de
superfície):
a. la diafanitat dels espais i la absència de canvis de nivells i facilitat d’accessos per
diferents llocs, que pot permetre una assignació diferenciada d’usos mitjançant
elements d’arquitectura interior lleugers i de ràpida implantació que delimitin els
diferents espais.
b. la coincidència en termes d’espais ja diferenciats, degut a l’estructuració geomètrica
del local i espais arrendables, amb el desglossament de superfícies de l’ANNEX1.
La graduació de la puntuació vindrà marcada per l’estimació de les necessitats
d’intervenció per adaptar els espais als usos previstos, i les seves connectivitats.
La facilitat d’adequació als usos previstos vindrà determinada per la facilitat d’adaptació,
de forma que un espai que qualifica baix en facilitat d’adaptació és molt probable que
qualifiqui també baix en quant a facilitat d’adequació. En tot cas ha estat decidit separar
ambdues característiques donada la impossibilitat de preveure quin tipus de
configuracions geomètriques i estructurals poden presentar-se. La complexitat i
l’estimació del cost de les obres i reformes a realitzar permetrà assignar una gradació
en l’escala de 0 a 7 de la facilitat d’adaptació i la facilitat d’accessos.
Aquestes valoracions seran dutes a terme pels tècnics de TAIGUA, amb el concurs si
s’escau, dels professionals idonis per assistir en aquesta avaluació.

7

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

7.1

El Plec de Clàusules Administratives i les Prescripcions Tècniques Particulars, així com la
informació sobre l'expedient des del moment de la licitació, es penjaran en el Perfil del
Contractant de TAIGUA on pot ser consultada per qualsevol interessat:
Perfil del contractant : https://www.taigua.cat/perfil-del-contractant/
Telèfon de contacte: 937362820
Correu electrònic : nou.local@taigua.cat

7.2

El termini de presentació de propostes serà el que s’indicarà en l’anunci de licitació del
contracte, que com a mínim serà de trenta (30) dies naturals a partir de la publicació de
l’anunci de licitació en el Perfil de contractant. La indicació del dia de finalització del
període de presentació s’indicarà en l’anunci de licitació.

7.3

Lloc i hora de presentació de licitacions, EXCLUSIVAMENT:
Àrea de Recursos i Contractació de TAIGUA
Carrer Nord, 81
08221 TERRASSA

Pàg. 8
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Fins a les 14 hores en l'últim dia de presentació.
7.4

La presentació de propostes pressuposa l'acceptació incondicional dels Plecs de
condicions i els seus annexos.

7.5

Els interessats poden sol·licitar informació addicional o aclariments sobre el contingut
dels Plecs i els seus annexos, a la bústia de correu electrònic de nou.local@taigua.cat,
en el termini màxim de 10 dies naturals a comptar des de la publicació al perfil de
contractant.
Un cop finalitzat el termini, TAIGUA publicarà un document de resposta a aquestes
preguntes en el perfil de contractant, en el termini de 5 dies hàbils següents de la
finalització del termini per a la presentació de preguntes.
La resposta a aquestes preguntes tindrà caràcter vinculant.
La llengua en què s’han de presentar les propostes és qualsevol de les oficials a
Catalunya.

7.6

8

CONTINGUT DE LES PROPOSTES

8.1

Les propostes consistiran en tres sobres tancats, a la part frontal dels quals hi haurà la
següent inscripció segons correspongui, signada pel licitador o la persona que els
representi:
" SOBRE 1. CONCURS PER L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL
DESTINAT AL CENTRE DE TREBALL DE TERRRASSA DE
TERRASA CICLE DE L’AIGUA, EPEL – DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA".
" SOBRE 2. CONCURS PER L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL
DESTINAT AL CENTRE DE TREBALL DE TERRRASSA DE
TERRASA CICLE DE L’AIGUA, EPEL- PROPOSICIÓ
TÈCNICA".
" SOBRE 3. CONCURS PER L'ARRENDAMENT D'UN LOCAL
DESTINAT AL CENTRE DE TREBALL DE TERRRASSA DE
TERRASA CICLE DE L’AIGUA, EPEL- PROPOSICIÓ
ECONÒMICA".
El licitador farà constar fora dels sobres, de forma visible, el seu nom i cognoms o
denominació social del licitador, telèfon de contacte i una adreça de correu electrònic a
efectes de notificacions.

8.2
8.2.1
8.2.2

Sobre número 1: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
Declaració responsable de conformitat amb l’ANNEX 2
Els documents que acreditin la personalitat del licitador i la representació, si escau, del
signant de la proposta, de la següent manera:
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En el cas de persones físiques, la fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o del
passaport o altre document equivalent que acrediti fefaentment la personalitat.
En el cas de les persones jurídiques, el document acreditatiu del CIF.
Escriptura de constitució i de poders i, si s’escau, de modificació, inscrites en el
Registre Mercantil, on sigui exigible d'acord amb la legislació mercantil aplicable.
En el cas que no sigui exigible la inscripció, l'acreditació de la capacitat d'actuació
es durà a terme mitjançant escrit o document d'incorporació, modificació, estatuts
o llei fundacional, que continguin les normes que regulen la seva activitat.
Les persones jurídiques no espanyoles dels Estats membres de la Comunitat
Europeao signants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu acreditaran la seva
capacitat d'actuar mitjançant la presentació dels documents acreditatius del seu
registre en els Registres o documents que acreditin la seva capacitat d'actuar,
d’acord a l’establert al’art. 84 de la LCSP.

Quan el licitador actuï per representant, aquest aportarà un document amb validesa
jurídica que acrediti l'existència de la representació i l'abast de les seves competències
de representació i contractació.
Testimoni judicial, certificació administrativa que el licitador no incórrer en les
prohibicions de contractació amb l'Administració indicades en l'article 71 de la LCSP,
entenent expressament que és conscient del compliment de les obligacions tributàries i
de la Seguretat Social.
En el cas d'empreses d'Estats membres de la Unió Europea aquest testimoni podrà ser
substituït per una declaració responsable, visada per una autoritat judicial.
Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats
i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a tots els incidents que poguessin derivarse directament o indirectament del contracte.
Títol acreditatiu del dret que ostenta el licitador sobre l’objecte d’arrendament, suficient
jurídicament per a ser arrendador de l’immoble.
Certificació del domini i càrregues del registre de la propietat corresponent, emesa en
el termini màxim d’un mes abans de la data de presentació de la proposició.
En el cas que hi hagi càrregues, s’haurà d’aportar una declaració del titular del dret o
càrrega que grava la finca formalitzada davant de notari, on manifesti que les càrregues
existents no impedeixen la possessió pacífica de TAIGUA.

En el cas de no disposar d’algun dels documents anteriorment identificats perquè han de ser
emesos per un tercer, TAIGUA podrà acordar admetre que aquesta documentació sigui
aportada en posterioritat a la presentació de proposicions, sempre que s’acrediti que ha estat
sol·licitada, amb un termini anterior a la presentació de proposicions, a l’organisme o entitat
competent.
8.3

Sobre número 2: PROPOSICIÓ TÈCNICA I CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE
VALOR
En aquest Sobre els licitadors hauran d’incloure una memòria tècnica que descrigui l’immoble
ofert, a on s’indiquin les qüestions que s’exposen a continuació i, a més, i haurà de figurar tota
aquella informació necessària per a l’avaluació dels criteris subjectes a un judici de valor:

8.3.1
Pàg. 10

Pla de situació del local ofert en règim d'arrendament, signat pel licitador.
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Plantes, alçats i detalls que permetin apreciar la distribució interior del local, signat pel
licitador, on hauran de constar les superfícies del local i de les diferents dependències
i terrenys de l’immoble.
Memòria degudament signada pel licitador, on s’indiqui: el tractament de la ubicació i
característiques del local, la zona, la seva distribució, si disposa de subministrament
elèctric, aigua, calefacció i telèfon, i les dades de la persona amb la qual es posaran
en contacte els serveis tècnics de TAIGUA amb la finalitat de visitar el local. Aquest
document remetrà,com a mínim, a tots els aspectes establerts en les especificacions
del PPT i, així mateix, haurà de contenir, si s’escau, aquella informació relativa als
criteris d’adjudicació subjectes a un judici de valor que no estigui identificada en cap
més apartat.
Fotografies de la façana i l'interior del local.
Acreditació de documentació de l'edat del local.
Certificat de la Comunitat de Propietaris, o de entitats que estiguin prestant serveis al
conjunt de propietaris d’immobles o parcel·les de forma comunitària, conforme estar al
corrent de pagament de les despeses comunitàries.
Certificació cadastral
Declaració expressa de no existir altre arrendament ni ocupació en la superfície oferta en
l’arrendament.
En el cas de presentar la documentació en una còpia senzilla, s'adjuntarà una Declaració
de Veracitat Documental (ANNEX 3).

8.4

Sobre número 3: PROPOSICIÓ ECONÒMICA

8.4.1

L'oferta econòmica del licitador, d'acord amb el model escrit establert com ANNEX 4 a
aquest Plec, el contingut del qual no podrà ser alterat i que serà degudament signat per
la persona licitadora.

8.4.2

L’oferta econòmica haurà de contenir la indicació de la renda arrendatícia mensual.

9

MESA DE CONTRACTACIÓ

En el termini de deu dies hàbils des de la finalització del termini de presentació de propostes,
es constituirà la Mesa de Licitació, que estarà formada per
Presidència:

Presidenta del Consell d’Administració de TAIGUA, o persona en qui
delegui

Vocals:

Gerent de TAIGUA
Direcció de l’Àrea d’Urbanisme i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa, o persona en qui delegui
Direcció del Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Terrassa, o
persona en qui delegui
Cap de l’Àrea d’Infraestructures i Operació de TAIGUA
Secretària del Consell d’Administració de TAIGUA

Secretaria:
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10 QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL
10.1 En el termini màxim de deu (10) dies hàbils a partir de la recepció d’ofertes, la Mesa de
contractació durà a terme, en sessió privada, l’obertura del Sobre 1: DOCUMENTACIÓ
ADMINISTRATIVA, i procedirà a la qualificació de la documentació general en ell
continguda.
Si la Mesa trobés defectes o omissions en la documentació presentada, la comunicarà
oralment als interessats. Sens perjudici de l'anterior, les circumstàncies exposades seran
notificades als interessats, amb un termini de tres (3) dies hàbils perquèels licitadors les
corregeixin.
10.2 Si la documentació contingués defectes inesmenables, o deficiències materials no
reparables, es rebutjarà la proposta.

11 OBERTURA DE PROPOSTES
11.1 La Mesa, després d'haver qualificat la documentació del Sobre 1 i, transcorregut el període
d’esmenes si fos el cas, s’obrirà en sessió privada, el Sobre 2 i obrirà en acte públic les
propostes contingudes en el Sobre 3 dels licitadors admesos en el lloc i temps indicats
a aquest efecte en la convocatòria.
11.2 La Mesa després de la lectura de les propostes acceptades i excloses, obrirà el Sobre 2 de
les propostes acceptades, contenint les propostes tècniques i la descripció del local. La
Mesa, en sessió privada, avaluarà les propostes mitjançant els criteris de valoració
establerts a la clàusula 6.
11.3 Posteriorment, la Mesa després de la lectura de les propostes acceptades i excloses, obrirà,
en sessió pública, el Sobre 3 de les propostes acceptades, contenint les propostes
econòmiques. La Mesa, en sessió privada, avaluarà les propostes mitjançant els criteris
de valoració establerts a la clàusula 6 i elaborarà la proposta d’adjudicació que consideri
rellevant, amb afegiment dels informes tècnics que consideri oportuns.
11.4 TAIGUA podrà visitar les instal·lacions del local objecte d’arrendament abans que es
realitzi la proposta d’adjudicació corresponent i, si s’escau, podrà sol·licitar informe
pericial per avaluar l’estat d’aquest.
11.5 En el termini màxim de quinze (15) dies naturals des de la finalització de l'obertura del
Sobre 3, la Mesa elevarà les propostes presentades, juntament amb l'acta i la proposta
d'adjudicació a l'òrgan de contractació.

12 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
12.1 En el termini màxim de trenta (30) dies naturals des de l'obertura del Sobre 3 l’òrgan de
contractació haurà hagut d’haver adjudicat la proposta més avantatjosa.
12.2 L'adjudicació s'ha de fer sempre que alguna de les propostes presentades compleixi els
requisits dels plecs de licitació, i la licitació no es pot declarar deserta en aquest cas.
12.3 L'adjudicació del contracte es notificarà per escrit a tots els concursants, siguin o no
afavorits per l'adjudicació. A més, es publicarà en el Perfil del Contractant.

13 FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
13.1 El contracte es formalitzarà en el termini màxim de deu (10) dies hàbils següents a la
notificació de l'adjudicació.
El contracte podrà ser elevat a escriptura pública i les despeses que se’n derivin
(incloent-hi honoraris de notari i registrador, tributs i taxes i qualsevol altre) aniran a
Pàg. 12
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càrrec de l’entitat que hagi tingut la iniciativa de la seva elevació.
13.2 Al contracte constituït s'incorporarà com a annex una còpia d'aquest PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS i
també s’entén que formen part del contracte les condicions i compromisos assumits per
l’adjudicatari en la seva oferta .
13.3 Si per causa imputable a l’adjudicatari, no es formalitzés el contracte, prèvia audiència de
l’interessat, es podrà deixar sense efecte l’adjudicació i aquesta passarà a favor del
següent licitador que hagi presentat millor oferta.
13.4 El contracte a formalitzar consta adjunt en el present plec com a ANNEX 5 L’esmentat
contracte pot ser objecte d’adaptacions en atenció a l’oferta adjudicada d’acord amb els
presents Plecs de condicions.

III.- EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
14 DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de deu (10) anys a comptar des de la formalització de l’acta de
recepció del local, prorrogable per períodes anuals requerits per TAIGUA, llevat que TAIGUA
informi a l’arrendador amb una antelació mínima d'un mes de la data d'extinció del contracte, o
de qualsevol de les pròrrogues,la seva voluntat de no renovar-lo. La durada del contracte i les
pròrrogues no podran superar els 15 anys.

15 FORMA DE PAGAMENT
15.1 El pagament del lloguer s'efectuarà mensualment, dins dels primers cinc (5) dies del mes
següent a la seva meritació, prèvia presentació per part de l'arrendador a TAIGUA de la
corresponent factura.
15.2 El pagament del lloguer es farà des de la posada a disposició i lliurament del Local a
TAIGUA.

16 POSADA A DISPOSICIÓ DEL LOCAL
16.1 La posada a disposició del local s'establirà mitjançant l'emissió del corresponent certificat
de lliurament, que registrarà la seva idoneïtat a les condicions i característiques establertes.
16.2 L'arrendador està obligat a posar a disposició el local en el termini màxim establert en la
seva proposta. En el cas de que la proposta contingui obres i adequacions que corrin pel
seu compte, haurà de fixar el termini que consideri adient per tal de poder complir amb el
proposat.

17 DESPESES GENERALS
17.1 TAIGUA s'encarregarà de les despeses dels serveis elèctrics, subministrament d'aigua,
clavegueram, eliminació de residus sòlids, neteja i altres despeses per al funcionament del
servei. Així mateix sol·licitarà a altres Administracions, autoritzacions, llicències, permisos,
etc. ambientals o de qualsevol naturalesa, que siguin necessàries per al funcionament
del servei.
17.2 Els impostos municipals que tributin l'immoble del local (IBI) o el seu ús, seran pel compte
de l'arrendador.
17.3 Les despeses generades per conceptes relatius a la propietat, com ara derivades de
despeses de manteniment de polígons industrials, de comunitats de propietaris, jardineria,
o similars, seran per compte de l’arrendador.
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18 OBLIGACIONS DE LES PARTS
18.1 Els efectes i extinció del contracte es regeixen pels pactes establerts en l’esmentat
contracte i, en el seu defecte, d’acord amb la normativa aplicable que s’identifica en la
clàusula segona d’aquest plec i/o aquella que resulti d’aplicació pel supòsit concret.
18.2 L'arrendador està obligat a dur a terme, sense dret a apujar el lloguer, totes les reparacions
que siguin necessàries per mantenir el local en les condicions d'habitabilitat i funcionalitat
per servir a l'ús acordat.
18.3 TAIGUA estarà obligada a suportar les obres de millora l'execució de les quals no es pugui
ajornar raonablement fins a la finalització del contracte d'arrendament.
18.4 Quan l'execució en els béns arrendats d'obres de conservació o obres acordades per una
autoritat competent el faci inservible, TAIGUA tindrà l'opció de suspendre el contracte o
resoldre’l, sense compensació.
18.5 En cas de venda dels locals arrendats, TAIGUA tindrà dret d'adquisició preferent sobre
ella. TAIGUA podrà exercir el dret d'adquirir la finca arrendada, el qual s’haurà d’ajustar
al contingut de la legislació patrimonial vigent en el moment d’exercir-lo.
18.6 L’arrendador autoritzarà a TAIGUA a realitzar les obres necessàries per adaptar el local a
les necessitats funcionals del Servei, així com aquelles que en qualsevol moment
requereixin noves circumstàncies o necessitats del servei. No obstant això, si les obres
a realitzar afecten els elements estructurals de l'immoble, l'arrendador podrà acceptar la
seva realització, o denegar l’autorització.
18.7 TAIGUA estarà obligada a mantenir en bon estat d'ús i conservació del (dels) immoble
(s) arrendat (s), havent de realitzar pel seu compte i carregar les obres de conservació,
reparació i substitució a aquest efecte. Al final del contracte, o en cas d'extinció , el local
es lliurarà en les condicions adequades derivades del paràgraf anterior, llevat del desgast
derivat de l'ús.
18.8 L'arrendador renunciarà a l'increment del lloguer per raó de les millores que TAIGUA hagi
pogut dur a terme.
18.9 En l'immoble arrendat, es podran instal·lar les mesures de prevenció necessàries d'acord
amb les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals.
18.10 En l'immoble arrendat, es podran instal·lar les mesures de prevenció necessàries d'acord
amb les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals.
18.11 TAIGUA no està obligada a constituir fiança, en els termes de l’article 36.6 de la Llei
29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.

19 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, es preveuen els següents supòsits de modificació
de contracte:
Pàg. 14
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- El bé immoble objecte d’arrendament pot ser utilitzat en part per qualsevol òrgan o servei
de l’Ajuntament connex a l’activitat de TAIGUA, sent l'arrendador obligat a acceptar
aquesta incorporació d’activitat, sempre que es conservin els tipus d’usos, i sense que això
motivi cap increment d'ingressos.
- La realització d’obres de millora al bé immoble objecte d’arrendament, amb la possibilitat
d’elevar la renda arrendatícia proporcionalment al cost d’aquestes, no podent superar el
total d’aquest increment el 20% del preu del contracte.

20 CAUSES D'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
20.1 El contracte es podrà extingir per incompliment de les clàusules contingudes en aquest
Plec, així com per les raons previstes en la legislació aplicable continguda en la segona
clàusula d'aquest Plec, així per les causes que s’identifiquen en el Codi civil.
20.2 En qualsevol cas, són causes d'extinció del contracte d'arrendament:
a. No pagar el lloguer o, si escau, qualsevol de les quantitats el pagament de les quals
hagi estat assumit o correspongui a TAIGUA.
b. La realització de danys causats intencionadament a la finca, o obres no consentides
per l'arrendador quan sigui necessari el seu consentiment.
c. La pertorbació de les condicions o drets acordats en l'ús dels immobles, a causa
d’accions imputables a l'arrendador .
d. La declaració ferma de ruïna acordada per l'autoritat competent.
e. Venciment del termini de contractació previst en l'apartat 14 d'aquestes
especificacions de licitació.
f. Mutu acord entre les parts contractants.
g. Per la pròpia voluntat de TAIGUA, que en aquest supòsit haurà d’indemnitzar a
l’arrendador amb la quantitat d’un mes de la renda per cada any de vigència del
contracte no executat.
No procedirà indemnitzar a l’arrendador si aquesta voluntat d’extinció del contracte es
du a terme durant la vigència de qualsevol de les pròrrogues.
h. Incompliment del termini de previst per a l'execució de les obres adaptant el local a
la distribució espacial oferta a la proposta de la licitació.

21 JURISDICCIÓ COMPETENT
L'ordre jurisdiccional civil tindrà jurisdicció per resoldre els conflictes que sorgeixin en
l’execució d’aquest contracte entre les parts. No obstant això, els actes jurídics separables
seran considerats com aquells que s'emeten en relació amb la seva preparació i adjudicació
i, per tant, poden ser impugnats davant l'ordre judicial administratiu.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
(PPT)

Contracte: Arrendament bé immoble
Objecte: Arrendament del local destinat a les oficines i instal·lacions
centrals de Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (TAIGUA)
Entitat adjudicadora: Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL.
Número d’expedient: PO_001_2021
Procediment: Obert.
Tramitació: Ordinària.
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PARTICULARS (PPT)
1

OBJECTE

L’objecte d’aquestes prescripcions és detallar els aspectes de caràcter tècnic corresponents
a les condicions generals establertes al PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES per la
contractació de l’ ARRENDAMENT LOCAL DESTINAT A OFICINES I INSTAL·LACIONS
CENTRALS DE TAIGUA, EPEL.

2

UBICACIÓ

La ubicació ha de permetre que les oficines i instal·lacions centrals de TAIGUA siguin fàcilment
accessibles per usuaris i treballadors, determinant aquesta accessibilitat un requeriment
obligat pels licitadors que és l’existència d’una parada d’autobús o estació ferroviària a 150 m
de distància efectiva per l’itinerari de vianants més curt possible.
A banda d’aquesta exigència bàsica, s’avalua de forma complementària l’avantatge de la
proximitat a un sistema de transport massiu i multimodal, segons el criteri expressat a la
clàusula 6a del PCAP.

3

QUALITAT ARQUITECTÒNICA

El local i espais arrendables seran objecte d’una valoració arquitectònica que, tal i com es
determina en la clàusula 6a del PCAP s’estendrà a:
a. qualitat de l’edificació i apreciació de l’estat estructural
b. qualitats de les instal·lacions
c. qualitat dels materials
Si els tècnics de TAIGUA, o professionals als que eventualment se’ls pugui demanar dictamen,
apreciessin possibles vicis o observessin condicions de deteriorament o potencial risc d’haver
de procedir a rehabilitacions o reformes estructurals, o grans obres de reenginyeria
d’instal·lacions, o substitucions de forjats, panells, cobertes, els espais no seran acceptables
per la seva contractació i l’oferta serà rebutjada.

4

USOS DEL LOCAL I ESPAIS AFECTES

El local a contractar haurà de suportar els diferents usos que comporten l’activitat de l’empresa
municipal Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL, en endavant TAIGUA, operadora del servei
d’abastament d’aigua potable a la ciutat de Terrassa. Aquest s’agrupen essencialment en les
categories següents:
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a. Oficines a on es realitzen tasques administratives i tècniques, com ara les de
enginyeria, comptabilització i finances, administració de recursos humans, i diferents
tasques corporatives.
b. Espai comercial, destinat a l’atenció al públic que acudeix a realitzar diferents gestions
relacionades amb el servei domiciliari de l’aigua
c. Tallers i magatzems, a on es depositen i guarden diferents elements i peces - com ara
canonades i vàlvules de diferents diàmetres - i a on tenen lloc diferents activitats de
ajustament, correcció, o reparació mitjançant l’equipament elèctric i mecànic de petits
tallers especialitzats.
d. Aparcament per la flota de vehicles del servei, que incorpora unitats convencionals,
tot-terrenys, furgonetes i algun camió de petit tonatge.
e. Laboratori a on es duen a terme les anàlisis sobre la qualitat de l’aigua.
f. Arxius, sales de reunions, i altres espais comuns.
g. Vestuaris i dutxes pel personal d’obres i manteniment, així com menjador i espais de
repòs.
Aquests usos impliquen diferents requeriments de connectivitat i diferents configuracions
d’espais amb funcionalitats molt diverses, aspecte que és determinant en la elecció d’una
tipologia de local i espais afectes a contractar, els quals hauran de presentar força flexibilitat
per la formulació definitiva de l’esquema d’ocupació i usos.
El bé immoble, d’acord amb el planejament urbanístic i restant normativa d’aplicació, haurà de
poder-se destinar als usos previstos en aquesta clàusula.
La complexitat i l’estimació del cost de les obres i reformes a realitzar permetrà assignar una
gradació en l’escala de 0 a 7 de la facilitat d’adequació.

5

QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA

En aplicació del Real Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per
la certificació energètica dels edificis, l’arrendador haurà de fornir el certificat d’eficiència
energètica que l’arrendatari, en cas de ser autoritat pública haurà d’exhibir l’etiqueta
corresponent per a superfícies superiors a 250 m2.

6

SUPERFICIES

El local i espais annexos a contractar tenen com a una de les seves característiques principals
la necessitat d’una pluralitat d’usos simultanis, tal com s’expressa a l’ANNEX 1. La definició
bàsica d’espais és la següent:
USOS
OFICINES I ASSIMILATS
MAGATZEMS & TALLERS
APARCAMENT
TOTAL

m2
1.583
771
690
3.044

La totalitat de superfície prevista per aquest ús es pot assolir en un sol nivell, o en diferents
nivells.
Pàg. 18
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Aquests m de superfície indicats poden variar com a màxim en un 12% en cadascun dels
apartats anteriorment descrits i/o en un màxim d’un 4% del total de m2 indicats.
L’espai definit com a oficines i assimilats inclou la necessitat de 300 m 2 de superfície mínima
en planta baixa (front office 276 + espai per escales i ascensor) i 15 m de façana amb accés
de carrer.
Els magatzems i tallers podran estar dins el mateix volum edificat en el que s’allotja l’ús per
oficines i assimilats, però no és un requeriment obligatori. Pot consistir em un volum annex,
sempre que existeixi una connexió física que no obligui a sortir a l’espai extern als elements
llogats per passar d’oficines a magatzems i tallers i vice-versa. El conjunt llogat ha d’estar dins
un sol perímetre que facilitarà la circulació de personal entre àmbits, així com l’estesa de
xarxes, serveis i els sistemes de control i seguretat.
L’espai destinat a aparcament no ha de ser necessàriament cobert, però ha de ser un espai
físicament connex al destinat a magatzems i tallers.

7

ADEQÜACIÓ I ADAPTABILITAT D’ESPAIS

Relacionats amb la pluralitat d’espais detallada a l’apartat 6.SUPERFICIES, sorgeixen dos
requeriments que son i) la facilitat d’adaptació i ii) la facilitat d’adequació als usos previstos.
La facilitat d’adaptació als usos previstos es valorarà graduant dos aspectes igualment vàlids
als efectes d’adaptació (vid. ANNEX 1, desglossament de necessitats de superfície):
a. la diafanitat dels espais i la absència de canvis de nivells i facilitat d’accessos per diferents
llocs, que pot permetre una assignació diferenciada d’usos mitjançant elements
d’arquitectura interior lleugers i de ràpida implantació que delimitin els diferents espais.
b. la coincidència en termes d’espais ja diferenciats, degut a l’estructuració geomètrica del
local i espais arrendables, amb el desglossament de superfícies de l’ANNEX1.
La facilitat d’adequació als usos previstos vindrà determinada per la facilitat d’adaptació, de
forma que un espai que qualifica baix en facilitat d’adaptació és molt probable que qualifiqui
també baix en quant a facilitat d’adequació. En tot cas ha estat decidit separar ambdues
característiques donada la impossibilitat de preveure quin tipus de configuracions
geomètriques i estructurals poden presentar-se. La complexitat i l’estimació del cost de les
obres i reformes a realitzar permetrà assignar una gradació en l’escala de 0 a 7 de la facilitat
adequació.
Aquestes valoracions seran dutes a terme pels tècnics de TAIGUA, amb el concurs si s’escau
dels professionals idonis per assistir en aquesta avaluació.

8

POSADA A DISPOSICIÓ DEL LOCAL

L’arrendador haurà de posar el local i espais a disposició de l’arrendatari en el termini
compromès en la seva oferta, el qual haurà de ser el suficient per tal de completar les
adequacions incorporades a la seva proposta.
Les adequacions podran tenir un caràcter menor, tals com neteja profunda, petites
rehabilitacions puntuals, pintura, substitució de elements singulars defectuosos, revisió i
ajustament de l’operació d’instal·lacions.
Només seran admesos terminis per la posada a disposició del local que responguin a
adequacions d’ordre menor que no alterin presumptament - conduint a un equivoc sobre el
que es valora - allò que ha estat valorat als efectes de puntuar les ofertes.
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ANNEXOS
ANNEX 1. NECESSITATS DE SUPERFICIE
4/2/2021
ARRENDAMENT LOCAL DESTINAT A OFICINES I INSTAL·LACIONS CENTRALS DE TAIGUA, EPEL
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ

ESPAIS NECESSARIS HORITZÓ 2023

CONFIGURACIÓ BÀSICA
SUPERFICIE M21

3. AGREGACIÓ PER NATURES D'ESPAIS

OBSERVACIONS / USOS

BÀSIC
1. COS PRINCIPAL
CONJUNT OFICINES CONVENCIONALS
1 SALA GRAN DE REUNIONS
1 SALA PETITA REUNIONS
1 SALA DE FORMACIÓ
4 BOXES DE 10 M2
SUBTOTAL KERNEL

NUCLI DE L'EDIFICI CORPORATIU
SUMA DE "SEU CENTRAL" I SUBTOTAL NET DE "NO OFICINES"

675
35
20
20
60
810

SALA DE REUNIONS DE CONSELL, REUNIONS COMITÈS EXECUTIUS, VISITES ENS EXTERNS
SALA REUNIONS COMITES ESPECIFICS, COMITÈ D'EMPRESA, REUNIONS DE TREBALL
SALA FORMACIÓ, POT SER AGREGABLE A LA SALA PETITA DE REUNIONS PER DETERMINATS EVENTS
SALES DE TREBALL PER 2-3 PERSONES I RECEPCIÓ VISITES UNIPERSONALS

2. MAGATZEMS I TALLERS
PERSONAL2
OBRADORS I MAGATZEM
ACOPI A L'AIRE LLIURE
SUBTOTAL MAGATZEM I TALLERS

20
500
150
670

VEURE NOTA AL PEU

50
150
40
240

VEURE NOTA AL PEU

40
100
140

VEURE NOTA AL PEU

MATERIAL DE REPOSICIÓ.
COLZES, CANONADES, BRIDES…ETC

3. FRONT OFFICE
PERSONAL2
ESPAI CLIENTS
BOX ATENCIO TELEFONICA
SUBTOTAL FRONT OFFICE
4. LABORATORI
PERSONAL2
LABORATORI
SUBTOTAL LABORATORI

5. APARCAMENT I INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES COMUNS
5.A. 30 PLACES PARC MÒBIL + VISITES
600
5.B. INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES GENERALS
SUBTOTAL APARCAMENT I ITG
TOTAL EDIFICI BÀSIC

20 M2 PER PLAÇA D'APARCAMENT (REF ART. 298.1 NORMES URBANISTIQUES PG METROPOLITÀ). PRENEM 30
PLACES DESTINADES A VEHICLES DE SERVEI + VISITES
10% DEL SUMATORI DE SUPERFICIE DE LES NATURES 1 A 4. (SERVIDORS, QUADRES ELÈCTRICS, ARXIUS,
SISTEMES D'ACONDICIONAMENT, SISTEMES D'EMMAGATZEMATGE D'ENERGIA…)

186
786

Nota: no han estat presos en compte diferents espais que el projectista haurà de considerar en la seva
elaboració conceptual i formal de l'edifici, com ara:
- elements que formin part d'una concepció sostenible ( green building ) i que poden obligar a geometries que
forcen requeriments d'espais complementaris, tant en vertical com en horitzontal
- zona d'aparcament per a petits vehicles de mobilitat personal, com ara bicicletes, scooters elèctrics,
motocicletes, patinets...
- necessitats complementàries per accessos de persones amb mobilitat reduïda

2.646

* RATIS PER AF:

M2/PERS

10

M2/PERS OP

5

8

** OFICINA: LA MITJANA ACTUAL ÉS 14 M2/PERS. UN DISSENY OPRIMITZAT HAURIA DE PERMETRE DESCENDRE A 10 M2/PERS
PER NO OFICINA DIFERENCIEM ENTRE L'ESPAI ESTRICTE PER QUE EL PERSONAL PUGUI INSTAL·LARSE EN UN ENTORN QUE NO ÉS D'OFICINA. PER A OPERARIS QUE HAN DE MOURE'S I REALIZTAR
MOVIMENTS FISICS DEFINIM COM DE 5 M2/PERS, I L'ESPAI COMPLEMENTARI QUE HAURAN DE DISPOSAR COM A VESTUARI I DUTXES, QUE ES CALCULA APART. PER A PERSONAL ATENCIO CLIENTS
(FRONT OFFICE) CALCULEM EL MATEIX VALOR ESTRICTE, SENT L'ESPAI PELS CLIENTS CALCULAT APART. PEL PERSONAL DE LABORATORI PRENEM TAMBÉ EL MATEIX RATI, SENT L'ESPAI OPERATIU DE
LABORATORI CALUCLAT APART.

*** LA SUPERFICIE ASSIGNABLE AL PERSONAL DE MAGATZEM/TALLERS, FRONT OFFICE I LABORATORI S'INCORPORA ALS BLOCS PERTINENTS. EL PERSONAL DE PLANTA NO ENTRA EN EL CÒMPUT
DE NECESSITATS PER L'EDIFICI CORPORATIU. EL SUBTOTAL NET DETREU AQUESTA REASSIGNACIÓ A SLTRES AGREGATS DE SUPERFICIE.

USOS

M2 EDIF BASIC M2 UPGRADE M2 TOTAL
15%

EDIFICACIÓ TIPUS OFICINES
1. COS PRINCIPAL
3. FRONT OFFICE
4. LABORATORI
5.B. INSTAL·LACIONS TG
TOTAL EDIF OFIC

810
240
140
186
1.376

121,5
36,0
21,0
27,9
206,4

932
276
161
214
1.583

EDIFICACIO TIPUS INDUSTRIAL
2. MAGATZEMS I TALLERS
5. A APARCAMENT
TOTAL EDIF INDUS

670
600
1.270

100,5
90,0
190,5

771
690
1.461

TOTAL NECESSITAT SUPERFICIE

2.646

396,9

3.044
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ANNEXOS
ANNEX 2. DECLARACIÓ RESPONSABLE LICITADOR
PART I: INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ I EL PODER
ADJUDICADOR O ENTITAT ADJUDICADORA
Entitat contractant: Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL
Títol de l’expedient de contractació: Contracte d’arrendament del local destinat a les oficines
i instal·lacions centrals de Terrassa Cicle de l’Aigua EPEL
Codi de l’expedient: PO_001_2021
Tipologia de procediment de contractació: Obert
PART II: INFORMACIÓ SOBRE EL LICITADOR
* Omplir aquelles dades que es disposin

a) Nom i cognoms o Denominació social:
b) NIF:
c) Adreça del domicili residència habitual/social (Adreça, població i CP):
d) Adreça d’Internet:
e) Dades a efectes de notificacions:
•

Adreça i codi postal:

•

Telèfon:

•

Fax

•

Adreça de correu electrònic:

f) Dades de la persona o persones de contacte:
Interlocutor 1

Interlocutor 2

Noms i cognoms

NIF

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Pàg. 16
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g) Dades del document relatiu a la propietat de l’immoble
Dades document de constitució
Data del document

Número de protocol

Notari

Col·legi del notari

Inscripció al Registre Propietat
(Identificació del Registre de la Propietat
del Tom, de la Secció, del Full del Foli i
de la Inscripció)

-

Registre de la Propietat de

-

Tom:

-

Secció:

-

Full:

-

Foli:

-

Inscripció:

h) Dades dels representants del licitador (si s’escau):
Representant o Apoderat 1

Representant o Apoderat 2

Noms i cognoms

NIF
Càrrec de
representació

Telèfon mòbil

Adreça electrònica

Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL | NIF Q 0802203 J | C. Societat 30. 08221 Terrassa | Tel. 93 736 28 20 |

Pàg. 17

ANNEXOS
Dades del document - Data del document:
- Data del document:
on consta
l’atorgament de
- Termini de vigència de les - Termini de vigència de les
facultats
facultats:
facultats:
-

Núm. de protocol:

-

Núm. de protocol:

-

Notari:

-

Notari:

-

Col·legi notarial:

-

Col·legi notarial:

PART III: CAPACITAT DE CONTRACTAR
La persona licitadora declara les següents circumstàncies:
a) Està facultada per a contractar, ja que, tenint capacitat d’obrar, no es troba compresa en cap
de les circumstàncies assenyalades en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
b) Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social,
de conformitat amb el què estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
c) Que no incompleix cap d’aquelles circumstàncies a les que es refereix la Llei 3/2015, de 30 de
març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al
servei de la Generalitat i la resta de normativa sobre incompatibilitats vigent.
d) Que compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent per a ser
arrendador.
e) Que la informació i documents aportats en els sobres A, B i C són de contingut absolutament
cert.
Sí

No

PART IV: MOTIUS RELATIUS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS A LA
SEGURETAT SOCIAL
La persona licitadora declara les següents circumstàncies:
a) La persona licitadora ha complert totes les seves obligacions relatives al pagament d’impostos
o de cotitzacions a la Seguretat Social, tant al país on està establert com a l’estat membre del
poder adjudicador.
Sí

No

b) En cas d’incompliment del pagament d’impostos o de cotitzacions de la Seguretat Social,
indiqueu:
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•

País o estat membre en què s’ha produït l’incompliment:

•

Import al que ascendeix :
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•

Forma en què ha quedat sentenciat aquest incompliment:
-

Per resolució administrativa o judicial

· La resolució és ferma i vinculant?
· Data de la condemna o resolució:
· En cas de condemna, especifiqueu la durada del període d’exclusió, sempre que s’hi
estableixi directament:
-

Per altres mitjans

· Especifiqueu-los:
c) Si la documentació relativa al pagament d’impostos o de cotitzacions socials està disponible
en format electrònic, per tal d’agilitzar el procediment i posterior comprovació de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, l’empresa autoritza a TAIGUA a obtenir directament, dels
òrgans administratius competent, les dades o documents registrals que es requereixin en aquest
procediment i a facilitar les dades en relació amb el contracte..
Sí

No

PART V: DECLARACIONS FINALS
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en aquest
document és exacta i veraç i ha estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències
d’una falsa declaració de caràcter greu.
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus
de proves documentals que siguin considerats, sense tardança quan siguin sol·licitats.
El sotasignat o sotasignats declaren formalment que TAIGUA tingui accés als documents
justificatius de la informació que s’ha facilitat en el present document a efectes d’aquest
procediment de licitació.

Data

Lloc

Firma electrònica persona que signa la proposició
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ANNEXOS
ANNEX 3. DECLARACIÓ DE VERECITAT DE LA PROPOSICIÓ

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com a
(càrrec) de l’empresa (nom), o en nom i representació d’aquest, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara sota la seva responsabilitat
personal que
Totes les dades i còpies que s’acompanyen a les proposicions són veraces i, si s’escau, són
una reproducció precisa dels documents originals del qual aporten causa, sens perjudici de
comprometre’s a la presentació dels document originals a petició de TAIGUA per raons
motivades o dubtes derivats de la qualitat o rellevància de les dades.

[Localitat] ,a ..................................... 2021
Signat:

[Segell d'empresa i signatura autoritzada ]
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ANNEX 4. MODEL OFERTA ECONÒMICA

El/la Sr./Sra. ............................................................., amb DNI núm. , en nom propi o com a
(càrrec) de l’empresa (nom), o en nom i representació d’aquest, amb residència al
carrer........................ número........, i amb NIF................., declara que presenta la següent
proposta econòmica i que es compromet a executar el contracte amb estricta subjecció als plecs
de condicions i a la seva oferta econòmica:

Preu2: (en lletra).................................
Preu2: (en número).............................
IVA3 (... %): (en número).....................

EUROS per mes
EUR/MES
EUR/MES

També declara l’acceptació incondicional del contingut de totes les clàusules del PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA
CONTRACTACIÓ del concurs, així com la normativa econòmica i de contractació vigent.

[Localitat] ,a ..................................... 2021
Signat:

[Segell d'empresa i signatura autoritzada ]

2
3

Xifres senceres, sense decimals
Indicar el percentatge d’IVA aplicable.
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ANNEXOS
ANNEX 5. MODEL CONTRACTE ARRENDAMENT

A la ciutat de ........., el dia... de ... del 2021

REUNITS
D’una
part,
com
a
representant
....................................................................

de

Terrassa

De
l’altra
part,
com
a
arrendador
.................................................................................,
............................................................

Cicle
de

de

l’immoble
el/la

l’Aigua,

EPEL

situat
a
senyor/a

EXPOSEN
1. Que el/la senyor/a que actua com a ........... (en funció del dret que ostenti) de l’immoble inscrit
en el Registre de la Propietat número ... de ..., amb la descripció següent:
“......................”
Referència cadastral: ............
Inscrita en el Registre de la propietat número ....... de ..............., al tom ....... de l’arxiu, al foli .....,
del llibre ......, de la secció ...., finca número ...... .
Títol: Li pertany la finca descrita a l’adjudicatari a títol de ..............
Càrregues de l’immoble: ........................
Situació arrendatícia: lliure d’arrendataris i ocupants, amb o sense títol.
2. Que Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL i ......................................., han convingut l’arrendament
de l’immoble descrit anteriorment en l’expositiu 1 d’aquest contracte, per una durada inicial de 10
anys, prorrogable per períodes addicionals de dotze mesos fins a un màxim de 5 anys més, per
una renda mensual de .................. €, que els hi serà d’aplicació l’IVA corresponent en cada
moment, amb submissió als pactes següents, i en el seu defecte, amb subjecció a les
disposicions aplicables a la Llei 29/1994, de 24 d novembre, d’arrendaments urbans i
supletòriament pel que disposa al Codi civil.
PACTES
PRIMER. Objecte de l’arrendament
La part arrendadora cedeix en arrendament a Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL l’immoble objecte
d’aquest contracte, fixat en el punt 1 de la part expositiva d’aquest contracte, per a la instal·lació
dels serveis i dependències pròpies de l’Entitat.
SEGON. Durada i eficàcia
La durada inicial d’aquest contracte és de deu anys, prorrogable per períodes addicionals de
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dotze mesos fins a un màxim de cinc anys més, essent la seva durada total màxima incloses les
pròrrogues de quinze anys.
El període de la durada inicial del contracte començarà a computar a partir de la formalització de
l’acta de lliurament dels locals, que tindrà lloc un cop realitzades les obres i actuacions
d’adequació corresponents.
L’eficàcia del contracte d’arrendament queda en suspens fins al moment en què es formalitzi
l’acta de lliurament i recepció, que en el cas de que només es facin adequacions de caràcter
menor aquestes hauran d’efectuar-se en el termini màxim de sis setmanes.
Finalitzat el període de la durada inicial del contracte, es pacta expressament, que aquest es
prorrogarà d’any a any, obligatòriament per la part arrendadora i potestativament per la part
arrendatària, fins a un màxim de cinc anys més.
En el supòsit que la part arrendatària no estigués interessada en prorrogar el contracte, ha de
comunicar-ho a la part arrendadora amb una antelació d’ 1 mes a la finalització de a durada inicial
prevista o a la finalització del període d’una de les pròrrogues.
TERCER. Renda i revisió
La part arrendatària s’obliga a satisfer mensualment a la part arrendadora, en concepte de renda,
la quantitat de ......... €, IVA exclòs, que es meritarà i es farà efectiva a partir del dia de la
formalització de l’acta de lliurament i recepció.
L’arrendadora ha d’enviar a l’arrendatària una factura electrònica, amb tots els requisits legalment
exigibles, inclòs l’IVA que li resulti d’aplicació.
De conformitat amb les previsions de l’article 4.6 de la Llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola, la renda arrendatícia serà objecte de revisió una
vegada transcorreguda la primera anualitat del contracte, i s’utilitzarà com a índex de
referència, la variació anual de l’índex de preus del lloguer d’oficines, a nivell autonòmic,
publicat a l’Institut Nacional d’Estadística.
Per dur a terme la citada revisió, s’utilitzarà l’índex esmentat en el paràgraf anterior, utilitzant
com a referència l’últim índex que estigui publicat en la data de revisió del contracte.
QUART. Obres
a) Obres d’adequació
La part arrendadora s’obliga a realitzar les obres d’adequació de caràcter mínim indicades a la
clàusula 8a del PPT.
b) Obres de conservació
La part arrendadora està obligada a realitzar, en l’objecte d’aquest contracte, les reparacions
necessàries a fi de conservar-lo en bon estat pels usos descrits en els plecs, segons els termes
previstos en la Llei d’arrendaments urbans, sense que aquest motiu sigui procedent l’increment
de la renda, estant la part arrendatària obligada a suportar-les, sempre que la seva execució no
pugui diferir-se fins a la data de finalització del període arrendament i totes les seves pròrrogues,
gaudint aquesta última dels beneficis que es preveuen al darrer paràgraf de l’article 21.2 de la
Llei d’arrendaments urbans.
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La part arrendatària està obligada a posar en coneixement de la part arrendadora, en el termini
de temps més breu possible, les possibles reparacions que siguin necessàries a fi de conservar
les instal·lacions en bon estat pels usos a què es destinin, sens perjudici que la part arrendatària,
en tot moment, i prèvia comunicació a la part arrendadora, pugui realitzar les reparacions que
siguin urgents per tal d’evitar un mal imminent o una incomoditat greu, i exigir immediatament el
seu import la part arrendadora.
c) Obres de millora a instància de la part arrendadora
La part arrendadora haurà de notificar a la part arrendatària, amb tres mesos d’antelació, la seva
intenció de realitzar obres de millora, les quals, d’acord amb l’article 19 de la Llei d’arrendaments
urbans, ambdues parts convenen que la realització d’obres no dona dret a l’arrendadora a apujar
l’import de la renda.
d) Obres d’adaptació i millora a instància de la part arrendatària
La part arrendadora autoritza expressament a la part arrendatària a realitzar en l’objecte del
contracte, durant tota la seva durada, tots les obres que consideri necessàries per a la millora de
les seves instal·lacions o serveis, sempre que no provoquin una disminució de l’estabilitat i
seguretat i sense que la realització d’aquestes obres suposi cap increment en la renda, i
exonerant a la part arrendadora de qualsevol responsabilitat que, com a conseqüència de la
realització de les obres se’n derivi.
Respecte d’aquelles obres que afectin als elements estructurals o a la configuració dels espais
que formen la finca i que es consideren necessàries per a la millora de les seves instal·lacions o
serveis, l’arrendatària necessitarà autorització expressa de la part arrendadora, amb caràcter
previ a l’inici de les obres.
L’arrendatària s’obliga a permetre l’accés a la finca a l’arrendadora, o a les persones que aquesta
designi, per a la inspecció i comprovació de l’estat de conservació de la finca i les seves
instal·lacions, sempre que es preavisi amb set dies d’antelació.
CINQUÈ. Adequacions del local i espais i acta de lliurament
La part arrendadora s’obliga a portar a terme totes les actuacions i obres per adaptar el/s local/s
a les condicions mínimes pels usos afectes.
Les obres o actuacions de caràcter menor esmentades han de estar totalment finalitzades en el
termini de màxim de 6 setmanes des de la formalització del contracte.
Una vegada finalitzades les obres i sent aquestes susceptibles d’ús i funcionament immediat,
adequat, correctament i totalment, la part arrendadora estarà obligada a notificar-ho a la part
arrendatària amb una antelació suficient per fer possible que es dugui a terme l’acta de lliurament
i recepció de les obres dins dels terminis anteriorment determinats, moment a partir del qual el
present contracte tindrà efectes plens.
Un cop rebuda la notificació, la part arrendatària i l’arrendadora procediran a la inspecció de les
obres i, amb aquesta finalitat, faran les proves de funcionament, i n’aixecaran la corresponent
acta de comprovació.
Si de la comprovació esmentada resulta que el/els local/locals és/són apte/s per ser rebut, es
procedirà a la signatura de l’acta de lliurament i recepció (posada a disposició), que signaran les
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parts.
La data de l’acta determina l’eficàcia del contracte, particularment pel que fa a l’inici de la durada
del contracte prevista el pacte segon. Si de la comprovació esmentada resulta la necessitat de
corregir/modificar obres, s’haurà de fer constar aquesta circumstància a l’acta de comprovació, i
també s’hi haurà d’indicar el termini per portar-les a terme per part de l’arrendador. En el supòsit
que transcorreguts els terminis esmentats abans no s’hagin portat a terme totes les actuacions i
obres esmentades aquí, per causes no imputables a Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL,
l’arrendadora incorrerà en les següents penalitzacions:
- endarreriment superior a 30 dies naturals i inferior a 60 dies naturals: 1.000,00 € diaris a abonar
per l’arrendadora/adjudicatària.
- endarreriment igual o superior a 60 dies naturals i inferior a 90 dies naturals: 2.000,00 € diaris
a abonar per l’arrendadora/adjudicatària.
En el cas que l’endarreriment fos igual o superior a 90 dies naturals, Terrassa Cicle de l’Aigua,
EPEL, podrà resoldre el contracte d’arrendament, sense cap indemnització per a la part
arrendadora.
SISÈ. Serveis i subministraments
a) Comuns (despeses comunitàries)
Ambdues parts, de comú acord, pacten expressament que el pagament dels serveis generals i
subministraments de què disposi l’immoble, aniran a càrrec de la part arrendadora.
b)Privatius
Els serveis i subministraments propis de la finca objecte d’arrendament van a càrrec i compte de
la part arrendatària, així com la seva contractació.
c)Tributs
Igualment, les parts, de comú acord, pacten expressament que la totalitat de tributs, arbitris, taxes
i contribucions que recaiguin sobre la finca objecte d’arrendament o per la seva utilització seran
satisfetes per qui correspongui segons la llei fiscal aplicable en cada cas, sense que la part que
suporti aquest pagament pugui repercutir-ho a l’altra.
No obstant això, expressament, les parts convenen que l’impost sobre béns immobles (IBI) serà
satisfet per la part arrendadora.
SETÈ. Assegurances
a) Assegurances de l'arrendatària
L’arrendatària s'obliga a tenir subscrita i en vigor durant la vigència d’aquest arrendament una
pòlissa d'assegurança que garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la
responsabilitat civil que li pugui correspondre per danys i/o perjudicis corporals, materials i/o
conseqüències consecutives per acció o omissió a tercers en l’exercici de la seva activitat i en la
seva qualitat d’arrendatària del/s local/s.
b) Assegurances de l’arrendadora
L’arrendadora s'obliga a tenir subscrita i en vigor durant la vigència d’aquest arrendament una
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pòlissa d'assegurança amb cobertura i abast suficient perquè el/s local/ls, com a continent,
quedi/n perfectament assegurat/s, així com les responsabilitats civils que es puguin derivar de la
propietat del/s local/s pels danys i/o perjudicis corporals, materials i/o conseqüències.
VUITÈ. Excepció de fiança
El present contracte queda exceptuat de l’obligació per part de l’arrendatària de prestar fiança,
atenent el que disposa l’article 36.6 de la Llei 29/1994 de 24 de novembre d’arrendaments
urbans.
NOVÈ. Retorn del/s local/s
L'arrendatària ha de lliurar el/s local/s a l’arrendadora el primer dia hàbil següent a l'acabament
de l'arrendament, en l’estat de conservació rebut per l’arrendatària en el moment de la posada a
disposició (acta de lliurament i recepció), tenint en compte el desgast propi de l'ús, sens perjudici
de les obres i adaptacions executades per l’arrendatària en el/els local/locals durant
l’arrendament.
Les parts expressament acorden que els elements no fixos, instal·lacions no permanents, estris
i decoració que no retiri l'arrendatària del/dels local/locals conforme amb les previsions d’aquest
contracte, poden quedar en benefici de l’arrendadora un cop extingit el contracte d’arrendament
i en el moment del retorn efectiu del/dels local/locals, a elecció d'aquesta última i sense cost
addicional.
DESÈ. Cessió i/o sotsarrendament total o parcial
L’arrendadora autoritza expressament l'arrendatària a cedir (totalment o parcialment) els espais
objecte d’aquest contracte en favor de qualsevol entitat pública, organisme o empresa pública
vinculada a l’Ajuntament de Terrassa per un termini mai superior al termini de l'arrendament.
L’arrendadora es compromet i obliga a no incrementar la renda per l’ús que l’arrendatària faci
d’aquesta autorització en qualsevol moment.
L’arrendadora autoritza expressament l'arrendatària a sotsarrendar total o parcialment el/s local/s
objecte d’aquest contracte a favor de qualsevol entitat pública, organisme o empresa pública
vinculada a l’Ajuntament de Terrassa per un termini mai superior al termini de l'arrendament.
L’arrendadora es compromet i obliga a no incrementar la renda per l’ús que l’arrendatària faci
d’aquesta autorització en qualsevol moment.
Per sotsarrendar total o parcialment a favor de terceres persones no relacionades anteriorment,
la part arrendatària necessitarà autorització prèvia de la part arrendadora.
En tot cas, com a mínim i sens perjudici d’aquelles altres que consideri
l’arrendatària/sotsarrendadora, són d'aplicació als sotsarrendataris totes les clàusules d’aquest
contracte, i l'arrendatària ha de respondre davant de l’arrendadora de qualsevol incompliment
dels sotsarrendataris que pugui afectar les previsions contingudes en aquest contracte.
ONZÈ. Domicili per a notificacions
Qualsevol notificació que s'hagin d’adreçar les parts en relació amb aquest contracte s'haurà de
dirigir per conducte fefaent a les adreces que, situades en territori espanyol, s'indiquen a
continuació:
Per a l’arrendatària: (................)
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Per a l’arrendadora: (................)
DOTZÈ. Tribunals
S’ha d’estar al que estableix a la Llei d’enjudiciament civil.

TRETZÈ. Règim fiscal
El règim fiscal d’aquest contracte és el que determinin les lleis fiscals per a cadascuna de les
parts contractants.
CATORZÈ. Incompliment
En cas que es produeixi un incompliment per qualsevol de les parts, la part complidora ha de
notificar la circumstància esmentada d’una manera prou detallada a l’altra part en el termini de
15 dies, i ha de concedir un termini de 60 dies per fer-ne l’esmena.
Transcorregut aquest termini sense que la part incomplidora hagi reparat l’incompliment, la part
complidora pot optar per exigir el compliment del contracte en els seus justos termes o exigir la
resolució i, en ambdós supòsits, amb dret a reclamar els danys i perjudicis irrogats d’acord amb
la legislació vigent.
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