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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL CONTRACTE RESERVAT DE 
SERVEIS PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 
DE TREBALLS SILVÍCOLES DE CONTROL DE VEGETACIÓ EN EL CORREDOR DE LA LÍNIA 
ELECTRICA DE LA VALL DE SALLENT. 
 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació 
 
1.1 Descripció de l'objecte del contracte 
 
És objecte d’aquest contracte és LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS SILVÍCOLES DE 
CONTROL DE VEGETACIÓ EN EL CORREDOR DE LA LÍNIA ELECTRICA DE LA VALL DE SALLENT, 
segons document tècnic  redactat per l’Enginyer Forestal Sr Pedro Martín, amb un pressupost 
de 34.852,20 euros, iva exclòs. 
 
El contracta es durà a terme amb estricta subjecció a la documentació tècnica redactada i les 
normes particulars d’ENDESA per a la tala i esporga del corredor de línies elèctriques. NO es 
donaran per acabats els treballs fins que s’hagin verificat per part del tècnic director i s’hagi 
obtingut el vist-i-plau de la companyia elèctrica ENDESA. 
 
Aquest contracte té la qualificació d'administrativa de serveis, d'acord amb allò que estableix 
l'article 17 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, de contractes del sector públic, 
(en endavant LCSP), l'article 2 i concordants de la Directiva del Parlament i Consell Europeu 
sobre contractació pública 2014/24/UE. (DCUE).  
 
1.2 Codis d'identificació de les prestacions objecto del contracte 
 
L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents: 
 
Codi CPV : 77230000-1 
Descripció: Servicios relacionados con la silvicultura 
 
CLAUSULA SEGONA: Procediment de selecció, adjudicació i reserva de participació. 
 
La forma d'adjudicació del contracte serà,  el procediment obert simplificat sumari, en el qual 
tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels 
termes del contracte amb els licitadors. 
 
L’Adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant un únic criteri d’adjudicació, el preu. 
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Igualment, aquest contracte té la qualificació de contracte reservat a Centres Especials de 
Treball / a Empreses d’Inserció (no fer-ho conjuntament, optar per una o per l’altra), de 
conformitat amb allò disposat a la disposició addicional quarta i annex VI de la LCSP i d’acord 
amb allò previst a la clàusula sisena i concordants d’aquest Plec. 
 
CLÀUSULA TERCERA. Perfil de contractant 
 
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva 
activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat, aquest 
Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les 
especificacions que es regulen a la pàgina web següent: www.collnargo.ddl.net 
 
CLÀUSULA QUARTA. Pressupost Base de Licitació i valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la 
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació és el que figura a continuació  i no inclou 
l’Impost sobre el Valor Afegit. 
 
PRESSUPOST ESTIMAT DEL CONTRACTE 34.852,20 € 
IVA 21% :        7.318,96 € 
TOTAL:      42.171,16 € 
 
Aquest pressupost net, que és millorable a la baixa, constitueix  la  xifra màxima de les ofertes 
que es podran acceptar, tot desestimant les que la superin. 
 
CLÀUSULA CINQUENA. Existència de crèdit 
 
Les obligacions econòmiques del contracte s'abonaran amb càrrec a les següents aplicacions 
pressupostàries, si escau: 
Anualitat Aplicació pressupostària Import : 2018 414-621 42.171,16 euros  
El contracte s'abonarà amb càrrec a l'aplicació a dalt indicada del pressupost municipal, en la 
qual existeix crèdit suficient que es reté. 
 
CLÀUSULA SISENA. Revisió de preus 
 
No cap la revisió de preus. 
 
CLÀUSULA SETENA. [Durada del Contracte/Termini de Lliurament] i Emplaçament 
 
El termini d'execució i lloc d'execució serà: 
 
Termini d'execució:  4 mesos a partir de la notificació de l’adjudicació. 
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Emplaçament: Vall de Sallent. 
 
 
CLÀUSULA VUITENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar 
 
1. Atès el caràcter de contracte reservat, només podran presentar proposicions les persones 
naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin la qualificació i estiguin inscrites 
com a Centres Especials de Treball de iniciativa social / com a Empreses  d’Inserció,  d’acord  
amb  els  requisits  establerts,  respectivament,  al  RD Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, 
que aprova el text refós de la Llei general de dret de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió, o a la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 
d’inserció, així com les seves normatives reglamentàries de desplegament. 
 
Aquests entitats, constituïdes i inscrites com a Centres Especials de Treball de iniciativa social / 
Empreses d’Inserció, hauran de tenir plena capacitat d'obrar, no incórrer en prohibicions de 
contractar, i acreditar la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
En tot cas, l’activitat i/o l’objecte social dels interessats ha de tenir relació directa amb 
l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals. 

A més d'exigir que les entitats que es presentin al concurs aportin la documentació general 
pròpia de tot concurs relativa a la personalitat jurídica, solvència, capacitat, etc. s'exigirà 
expressament que l'entitat adjunti la documentació necessària que acrediti: 

. Que és un Centre Especial de Treball, mitjançant la presentació d'un certificat de la seva 
inscripció en qualsevol dels registres de CET Autonòmics a què es refereix el RD 2273/1985, 
acompanyat d'una declaració de la seva vigència.  

. Que, d'acord amb les seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, la seva 
activitat està relacionada directament amb l'objecte del contracte. 

. Que el 70% o més dels seus treballadors / es són persones amb discapacitat i que, dels 
mateixos, com a mínim el 30% son persones amb discapacitat amb especials dificultats, segons 
es defineixen a l’objecte del contracte.  

. Que disposa d’una Unitat de Suport de l’Activitat Professional, aportant document oficial 
justificatiu del Registre corresponent. 

 
CLÀUSULA NOVENA.  Documentació a presentar, forma i contingut de les proposicions  
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La documentació haurà d'estar signada pel licitador i presentar-se mitjançant presentació 
telemàtica . 
 
Portarà la menció: "DOCUMENTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TREBALLS 
SILVÍCOLES DE CONTROL DE VEGETACIÓ EN EL CORREDOR DE LA LÍNIA ELECTRICA DE LA VALL 
DE SALLENT” 

i haurà d'aportar la documentació següent:  

- Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per  
contractar amb l'Administració, d'acord amb el model que consta com a annex al present Plec 
que figura al final d’aquest document.  

- Proposta econòmica que s'ajustarà al següent model : 

 

"D./Dª .......................................... amb DNI / NIF núm. ................., en nom propi / en 
representació de l'empresa .............., CIF núm. .. ............, domiciliada a ........... carrer 
....................... ., núm. .........., assabentat de les condicions exigides per optar a la contractació 
del SERVEI DE TREBALLS SILVÍCOLES DE CONTROL DE VEGETACIÓ EN EL 
CORREDOR DE LA LÍNIA ELECTRICA DE LA VALL DE SALLENT” es compromet a portar-
la a terme amb subjecció a LA MEMÒRIA i al Plec de Clàusules Administratives Particulars, que 
accepta íntegrament, per la quantitat de .......... .................. .. euros, IVA exclòs. (la quantitat 
haurà d'expressar-se en lletres i números).  

L'import de l'IVA, al ..........%., És de .......... €.  

(Lloc, data, signatura i segell). " 

CLÀUSULA  DESENA.- Condicions mínimes i mitjans per acreditar la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments.  

a) Solvència econòmica i financera  

No s’exigeix  

b) Solvència professional o tècnica  

No s’exigeix  
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CLÀUSULA ONZENA.- Criteris d'adjudicació  

El criteri d’adjudicació a tenir en compte en compte serà el preu, tenint en compte l’article 
148.  

L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. En el supòsit que el 
licitador excedeixi d’aquest o aquests imports serà exclòs del procediment. 

CLÀUSULA  DOTZENA.- Criteris de preferència en cas d'empat entre proposicions  

Els criteris de preferència són els establerts a l'article 147 LCSP referits, bàsicament, a 
condicions socials dels licitadors.  

L'ordre de prelació en cas d'empat entre proposicions des del punt de vista dels criteris 
d'adjudicació serà el següent:  

. Empreses que en la seva plantilla tinguin un major percentatge de treballadors amb 
discapacitat.  

. Empreses que en la seva plantilla, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

CLÀUSULA TRETZENA.- Termini de presentació de proposicions  

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà en el termini de 10 dies hàbils a partir del dia 
següent de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.  

 
CLÀUSULA CATORZENA. Admissibilitat de Variants 
 
No s'admeten variants. 
 
CLÀUSULA QUINZENA. Ofertes anormalment baixes 
 
En tot cas, s’estarà al previst en l’article 149 LCSP 2017 per a la regulació y règim jurídic de les 
ofertes anormalment baixes.  

 
CLÀUSULA SETZENA. Obertura de Propostes 
 
No es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes, de conformitat amb allò disposat a la 
lletra d) de l’article 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas, l’obertura en acte privat de les 
proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el termini màxim per a la seva presentació 
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Obertes les ofertes, prèvia exclusió de les propostes que no compleixin amb els requisits 
exigits als plecs, es procedirà a la seva valoració que s'efectuarà per la unitat tècnica d'acord 
amb els criteris establerts  en la clàusula  11ª del plec. 

 
CLÀUSULA DIVUITZENA.- Garantia provisional  

 No s'exigeix la constitució de garantia provisional  

CLÀUSULA  DINOVENA .- Garantia definitiva  

No s’exigeix la constitució de garantia definitiva.  

CLÀUSULA VINTENA.- Presentació de documentació del licitador proposat com a adjudicatari  

El licitador que hagi presentat la millor oferta abans de l'adjudicació i dins el termini de deu 
dies hàbils a comptar de del següent al de la recepció del requeriment previst en l'article 150.2 
LCSP, ha de presentar els següents documents:  

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document que 
el substitueixi. Quan el licitador no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona 
jurídica, a part del seu DNI, ha d'aportar l'escriptura de nomenament de càrrec social o bé el 
poder notarial per representar la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o adaptació, si 
escau, de la societat o entitat, i / o aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el 
que hauran d'estar compreses les prestacions objecte del contracte. Així mateix, els actes i 
acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran d'estar inscrits en el 
corresponent Registre quan l'esmentada inscripció els hi sigui exigible. En el cas que no ho fos, 
la capacitat d'obrar s'acreditarà mitjançant l'escriptura o document de constitució, estatuts o 
acte fundacional, inscrits, si s'escau, en el corresponent registre oficial.  

La documentació que acrediti la representació i les facultats del licitador haurà de ser validada 
per la Secretaria de l'Ajuntament.  

Les empreses no espanyoles pertanyents a estats membres de la Unió Europea, hauran 
d'acreditar la seva capacitat d'obrar en els termes establerts en els articles 67 i 84 LCSP.  

b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social,.  

c) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració 
responsable aportada. 
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d) A més d'exigir que les entitats que es presentin al concurs aportin la documentació general 
pròpia de tot concurs relativa a la personalitat jurídica, solvència, capacitat, etc. s'exigirà 
expressament que l'entitat adjunti la documentació necessària que acrediti: 

. Que és un Centre Especial de Treball, mitjançant la presentació d'un certificat de la seva 
inscripció en qualsevol dels registres de CET Autonòmics a què es refereix el RD 2273/1985, 
acompanyat d'una declaració de la seva vigència.  

. Que, d'acord amb les seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, la seva 
activitat està relacionada directament amb l'objecte del contracte. 

. Que el 70% o més dels seus treballadors / es són persones amb discapacitat i que, dels 
mateixos, com a mínim el 30% son persones amb discapacitat amb especials dificultats, segons 
es defineixen a l’objecte del contracte.  

. Que disposa d’una Unitat de Suport de l’Activitat Professional, aportant document oficial 
justificatiu del Registre corresponent. 

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, es procedirà conforme al que 
estableix l'article 150. I següents LCSP.  

CLÀUSULA  VINT-I-UENA.-Notificació de la adjudicació  

Sense perjudici de l’establert en l’apartat a de l’article 155 de la LCSP 2017, la notificació i la 
publicitat a que es refereix l’apartat anterior haurà de contenir la informació necessària que 
permeti als interessats en el procediment d’adjudicació interposar recurs suficientment 
fonaments contra la decisió de la seva adjudicació.  

En cap cas es pot declarar deserta una licitació quan hi hagi una oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb la normativa contractual.  

CLÀUSULA  VINT-I-DOSENA.- Formalització del contracte  

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l'article 159.6 LCSP, mitjançant 
signatura d’acceptació de la Resolució d’adjudicació.  

Clàusula VINT-I-TRESSENA.- Modificació del contracte  

No es preveu la modificació del contracte.  

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA.- Règim de pagament  
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El pagament es realitzarà per l'Ajuntament en els terminis que estableix l'article 198. LCSP, 
sense perjudici que es pugui exigir al contractista la presentació dels documents de cotització 
del personal destinat a l'execució del contracte.  

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA.- Revisió de preus  

. No s'admet la revisió de preus.  

CLÀUSULA VINT-I-SISENA.- Causes de resolució  

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes en els articles 211 i 245 LCSP, les 
següents:  

. El fet d'incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb 
l'Administració Pública establertes a l'article 71 LCSP o en el present Plec durant l'execució del 
contracte, quan a criteri de l'Ajuntament d’Alàs i Cerc Coll de Nargó, puguin derivar-se 
perjudicis per a l'interès públic.  

. La demora injustificada en la comprovació del replanteig. 

. La suspensió de la iniciació de les obres pel termini superior a un mes.  

. El desistiment.  

. La no presentació, per part del contractista, del Pla de Seguretat i Salut en el Treball dins del 
termini establert a la clàusula 3c), 3 d'aquest Plec; així com la no realització de les reparacions 
que, per raó de defectes o omissions se li posen de manifest dins el termini que estableix la 
mateixa clàusula.  

CLÀUSULA VINT-I-SETENA .- Termini de garantia del contracte  

Es fixa un termini de garantia de 1 any a comptar de la data de recepció i / o conformitat de la 
prestació contractada.  

CLÀUSULA VINT-I- VUITENA.- Cessió del contracte  

No s'admet la cessió del contracte.  

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA.- Subcontractació  
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 El contractista solament podrà subcontractar vàlidament la realització del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de Coll de Nargó del subcontracte a 
celebrar, i de conformitat amb els requisits assenyalats a l'article 215 LCSP.  

CLÀUSULA TRENTENA.- Confidencialitat de la informació  

D'acord amb el que estableix l'article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés amb motiu de l'execució del contracte.  

En cas de manca d'indicació s'entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial.  

CLÀUSULA TRENT-I-UNENA.- Protecció de dades de caràcter personal  

D'acord amb l'article 5 de la LOPD, s'informa que les dades de caràcter personal 
subministrades pel licitador durant el procediment de contractació o aportats pel contractista 
durant l'execució del contracte seran incloses en els fitxers dels quals és responsable 
l'Ajuntament de Coll de Nargó, els quals seran objecte de tractament exclusivament per a la 
gestió del present expedient de contractació i pel temps estrictament necessari per al seu 
compliment, sempre que una llei no disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu 
consentiment o si ho autoritza una llei. 

Clàusula Vint-i-novena .- Pla de seguretat i salut  

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que estableix 
l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre.  

En cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat prèvia del servei 
promotor, es requerirà al contractista perquè, en un nou termini de deu dies hàbils, realitzi les 
esmenes que se li indiquin.  

Clàusula Trentena.-  Responsable, direcció i inspecció de l'execució del contracte 

Serà responsable del contracte  el tècnic contractat per l’Ajuntament Sr. Pedro José Martín 
Garcia, a qui correspondrà la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta realització 
dels serveis contractats i de les seves condicions de contractació socialment responsable i qui 
exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les verificacions corresponents. 
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El Sr. Pedro José Martín Garcia, també  tindrà  la facultat de supervisar, durant tota l'execució 
del contracte, que s'executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat i a les condicions 
socials que el regeixen, d'acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec. 

Clàusula Trenta-unena.- Acta de comprovació del replanteig i d'inici de les obres  

Dins d'un termini no superior a 15 dies des de la data de formalització del contracte es 
procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà 
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l'obra.  

Clàusula  trenta-dosena.- Jurisdicció  

Les qüestions que puguin plantejar-se durant el desenvolupament del contracte seran resoltes 
pel òrgan de contractació-. Els acords adoptats per la seva resolució podran fi a la via 
administrativa i poden ser impugnats davant de la Jurisdicció contenciós-administrativa.  

Coll de Nargó, a 25 de febrer de 2019. 

L’Alcalde. 
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ANNEX 1  

Model de declaració responsable  

"D./Dª. ... ..., amb DNI / NIF ......... .., en nom propi / en representació de l'empresa .........., En 
qualitat de ......... .., segons escriptura pública autoritzada pel notari de ......... D . ......... .., en 
data ...... .. i amb número de protocol ... .. / o document ......., CIF núm. ...... .., domiciliada a 
......... .. carrer ............, núm. ... .. (persona de contacte ............ .., adreça de correu electrònic 
............, telèfon núm. .......... I fax núm. .......), Opta a la contractació relativa a [detallar 
l'objecte del contracte i lots, si escau] i DECLARA RESPONSABLEMENT:  

1. . Que és un Centre Especial de Treball, mitjançant la presentació d'un certificat de la 
seva inscripció en qualsevol dels registres de CET Autonòmics a què es refereix el RD 
2273/1985, acompanyat d'una declaració de la seva vigència.  

2. . Que, d'acord amb les seves normes reguladores, estatuts o regles fundacionals, la 
seva activitat està relacionada directament amb l'objecte del contracte. 

3. . Que el 70% o més dels seus treballadors / es són persones amb discapacitat i que, 
dels mateixos, com a mínim el 30% son persones amb discapacitat amb especials 
dificultats, segons es defineixen a l’objecte del contracte.  

4. . Que disposa d’una Unitat de Suport de l’Activitat Professional, aportant document 
oficial justificatiu del Registre corresponent. 

5. Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s'actua per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i 
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l'Administració previstes en 
l'article 71 LCSP.  

6. Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat  Social.  

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

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

9. Que la plantilla de l'empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s'ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes a l'article 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d'abril, pel qual es 
regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota de reserva a 
favor de les persones treballadores amb discapacitat.  
□SÍ □NO □NO obligat per normativa  

10. Que la empresa disposi d’un pla de igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  
              □SÍ □NO  

11. Que reuneix algun/s de los criteris de preferència en caso de empat entre proposicions 
previstos en el Plec de clàusules administratives particulars         .□SÍ □NO  

12. Respecte a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) l'empresa:  
 □ Està subjecta a l'IVA  
 □ Està no subjecta o exempta d'IVA i són vigents les circumstàncies que han donat lloc   
a la no subjecció o a l'exempció.  

13. Respecte a l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) l'empresa:  
□ Està subjecta a l'IAE  
□ Està no subjecta o exempta d'IAE i són vigents les circumstàncies que han donat lloc 
a la no subjecció o a l'exempció.  

14. Que designa com a persona / es autoritzada / es per rebre avís de les notificacions,                
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:  
Persona/s autoritzada/es                           
DNI   
Correu electrònic professional   
Mòbil professional  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


