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ANNEX 1. LOCALITZACIÓ DE LES FINQUES:

Finques del Lot 1 “Can Gambús-Vallcorba1”.
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Figura 1. Localització de la finca de regadiu Lot 1, marcada amb color blau a la fotografia aéria, dins de la 
finca municipal de Can Gambús-Vallcorba 1.  
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                         Finques del Lot 2 “Can Gambús-Vallcorba 2”. 

                         Figura 2. Localització de la finca de regadiu Lot 2, marcada amb color blau a la fotografia aéria, dins de la  
                         finca municipal de Can Gambús-Vallcorba 2.
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ANNEX 2

MODEL D'OFERTA ECONOMICA PER LOTS 

En/na , amb NIF , en qualitat de i en nom i representació de la societat 
, amb CIF  ...................  i domiciliada a , segons escriptura 

pública autoritzada davant Notari/a , en data i amb número de protocol . 
, assabentat de l'anunci publicat en data en el perfil del contractant de l'Ajuntament de 
Sabadell i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a l'adjudicació del contracte anomenat 
 ............................................................... concorre a aquest procediment i es compromet, en cas de ser 
seleccionada la seva oferta, a l'execució del contracte amb estricta subjecció al projecte redactat a 
l'efecte i al plec de clausules administratives particulars. 

En relació als de criteris d'avaluació objectiva que preveu el Plec de clausules administratives particulars 
fa constar que l'oferta presentada es desglossa conforme el següent: 

Criteri _. Descripció 

Lot. Núm ...  : 

Ofereixo abonar a l'Ajuntament de Sabadell en concepte de canon per l'adjudicació de la concessió, 
l'import de  ....  (en lletra i xifres)  ......euros anuals. 

Lot. Núm. ...: 

Ofereixo abonar a l'Ajuntament de Sabadell en concepte de canon per l'adjudicació de la concessió, 
l'import de  ....  (en lletra i xifres)  ......euros anuals. 

de de 202 

Signat, 
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Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 2a
08010 Barcelona 
Teléfon 93 552 80 90 
Telefax 93 552 82 84 

1

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidéncia i d’Eoonomia i Hisenda
Junta Consultiva de Contractació Administrativa

Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa 
de la Generalitat de Catalunya (Ple) 

Assumpte: Instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació 

I. Un deis principáis objectius de les noves directives comunitaries en matéria de contractació 
pública és reduir les carregues administratives deis poders adjudicadors i deis operadors 
economics, en particular de les petites i mitjanes empreses. 

Amb aquesta finalitat, l'article 59 de la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 26 de febrer, sobre contractació pública, estableix que els poders adjudicadors han 
d'acceptar el document europeu únic de contractació (DEUC), en el moment de la presentació 
de les soMicituds de participació o les ofertes, com a prova preliminar que les empreses 
licitadores reuneixen les condicions per participar en el procediment de contractació, el qual 
consisteix en una declaració actualitzada de l'interessat que substitueix els certificats expedits 
per les autoritats públiques o per tercers. Per tant, el DEUC certifica que l'operador economic 
compleix els requisits de capacitat i de solvéncia exigits, que no es troba en cap de les situacions 
d'exclusió o possible exclusió, ni incurs en prohibició de contractar, així com que compleix amb 
la resta de requisits de participació que estableixin els plecs i, quan procedeixi, que compleix 
amb les normes i els criteris objectius que s'hagin establert amb la finalitat de reduir el nombre 
de candidats. A més, aquest precepte imposa a la Comissió l'obligació d'establir un formulari 
uniforme sobre la base del qual redactar el DEUC, la qual ha estat complerta mitjan^ant el 
Reglament d'execució (UE) núm. 2016/7, de 5 de gener, pel qual s'estableix el formulari 
normalitzat del document europeu únic de contractació. 

II. En l'Informe 1/2016, de 6 d'abril, de la Comissió Permanent de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, relatiu als continguts de la Directiva 
2014/24/UE que han de ser d'aplicació directa a partir del dia 18 d'abril, es va afirmar que, 
finalitzat dit termini de transposició sense que aquesta s'hagi produít, l'article 59, apartats 1 i 4, 
de la Directiva 2014/24/UE, entre altres preceptes, és d'aplicació directa. 

III. El Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractació pública, 
l'objecte del qual és establir mesures en relació amb l'aplicació de determinades disposicions 
de la Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer, relativa a 
l'adjudicació de contractes de concessió, i de la Directiva 2014/24/UE, estableix en l'article 4, 
relatiu a la documentació acreditativa del compliment de requisits de capacitat i solvéncia, que 
les empreses licitadores no estan obligades a acreditar documentalment, en el moment de la 
presentació d'ofertes, el compliment dels requisits de capacitat i solvéncia; que els organs de 
contractació han d'admetre una declaració responsable que substitueixi l'acreditació 
documental, o el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació; i que per als 
contractes subjectes a regulació harmonitzada només es pot admetre, com a document 
substitutori, el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació. 


