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ÀREA DE COHESIÓ TERRITORIAL, 
DESENVOLUPAMENT URBÀ, SEGURETAT I CIVISME 
Servei de Transició Energètica 

ANUNCI 

El Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 1 de desembre de 2020, va aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars que ha de regir l’adjudicació per concurs públic, de la concessió 
administrativa de domini públic, per a la utilització privativa de les finques públiques de regadiu de 
l’Ajuntament de Sabadell. 

L’esmentat plec de clàusules se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils a comptar 
des del següent a la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
compliment del que estableix l’art. 66 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament del Patrimoni dels ens locals. 

PLEC DE CLÁUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ PER 
CONCURS PÚBLIC, DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE DOMINI PÚBLIC PER A LA 
UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES FINQUES AGRÁRIES DE REGADIU DE TITULARITAT 
MUNICIPAL. 

Perfil del contractant: www.seu.sabadell.cat/seuelectronica/p/contractacio_cat.asp 
Organ amb competencies en materia de comptabilitat: Intervenció Municipal 

Clausula 1. RÉGIM JURÍDIC APLICABLE 

1. Constitueix la llei del contracte les clausules d'aquest plec i el plec de prescripcions tecniques 
particulars. 

2. Per tot alló no previst en l'esmenat plec regirá la següent prelació de Dret aplicable a aquest 
contracte: 

a) La Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del regim local i les disposicions que la 
despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa autonómica de desplegament que, en el 
marc d'aquella, sigui vigent (actualment el Text refós de la Llei municipal i de regim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril). 

b) La Llei 33/2003, de 3 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques (LPAP), així com 
la normativa estatal, en totes aquelles disposicions que siguin d'aplicació, i autonómica de 
desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent (actualment el Reglament General de la Llei 
33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques, en els apartats de 
carácter básic, i el Decret 336/1988, de 17 d'octubre que aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals de Catalunya). 

c) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i la resta de disposicions que els 
despleguin, modifiquin o afectin. 

3. Es tracta d'una concessió d'ús privatiu de béns de domini públic, conforme a alló que disposen els 
articles 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 
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Clausula 2. NATURALESA JURÍDICA DE LA CONCESSIÓ 

Es tracta d'una concessió d'ús privatiu de béns de domini públic, conforme a alló que disposen els 
articles 59 i següents del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d'octubre. 

La present concessió demanial, de conformitat amb els articles 93 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
del Patrimoni de les Administracions Públiques, i 78 i 80 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel 
que s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals, s'atorgará en regim de concurrencia d'acord 
amb els criteris de valoració d'ofertes de la Cláusula 29 del present Plec, en relació amb l'establert en 
els articles 131 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic. 

Clausula 3. ACCÉS AL PERFIL DEL CONTRACTANT 

La informació relativa al present contracte que hagi de ser publicada, es dura a terme mitjangant el perfil 
de contractant, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de 
Catalunya, i es podra consultar en la següent adrega electrónica: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=28
279948

Clausula 4. MITJANS DE NOTIFICACIÓ I DE COMUNICACIÓ

D'acord amb la Disposició addicional 15 de la LCSP, la tramitació d'aquesta licitació comporta la practica 
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrónics. 

No obstant aixó i mentre no es completin les corresponents adaptacions de les aplicacions informatiques 
i telematiques en els procediments, les notificacions relatives a aquest procediment es duran a terme 
per correu administratiu i les comunicacions que no tinguin caracter essencial es duran a terme 
mitjangant l'adrega de correu electrónic indicada a la declaració responsable relativa a l'oferta. 

Clausula 5. OBJECTE I FINALITAT DEL CONTRACTE 

1. Aquest plec té per objecte regular el regim jurídic i el regim de licitació i d'adjudicació de la concessió 
administrativa d'ús privatiu del domini públic sobre les finques agraries de titularitat municipal al terme 
de Sabadell que es determinen a continuació: 

Descripció registral: 

“Can Gambús-Vall Corba 1”: ParceHa municipal amb referencia cadastral 
2800301DG2020A0001UG. Correspon a la finca de titularitat municipal amb número d'inventari 
I1a/5.248, inventariada com a finca de domini públic, servei públic. Correspon a la part grafiada a l'Annex 
1 d'aproximadament 3,37 hectarees. 

Can Gambús-Vall Corba 2”: correspon a la part grafiada a l'Annex 1 d'aproximadament 2,55 hectarees 
de la parceHa municipal amb referencia cadastral 2800301DG2020A0001UG. Correspon a la finca de 
titularitat municipal amb número d'inventari I1a/5.248, inventariada com a finca de domini públic, servei 
públic. 

2. Amb la finalitat de: 

a) Promoure l'explotació agrícola de les finques, de forma compatible amb un desenvolupament 
sostenible 

b) I la promoció de les activitats agrícoles professionals. 

Clausula 6. DIVISIÓ EN LOTS 

L'objecte del contracte es divideix en lots d'acord amb l'article 99 de la LSCP. 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1”

Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”
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Clausula 7. TERMINI 

1. El termini pel qual s'atorga la concessió és de 7 ANYS, atesa la naturalesa del projecte de gestió 
agrícola que es preveu desenvolupar. 

2. El termini pot ser prorrogat expressament per un termini maxim de 5 ANYS, fins a completar un 
maxim de DOTZE ANYS, previ mutu acord de les parts adoptat amb tres mesos d'antelació al venciment 
del termini. 

3. L'inici del cómput del termini del contracte es fixa des de l'endema de la firma del contracte de 
concessió. 

Clausula 8. PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: PREU DE LA 
CONCESSIÓ. 

1. Per determinar el preu de licitació es considerara el preu contemplat a les ordenances fiscals de 
l'Ajuntament de Sabadell, concretament l'Ordenanga fiscal número 4.9 concretament a l'article 5e on 
s'especifica que la “Tarifa d'ús de l'hort professional” és de 408 €/ha i d'acord amb l'article 6e amb una 
bonificació del 80% de la quota els tres primers anys si es realitzen els tramits de conversió a producció 
ecológica. 

2. Aquest preu per hectàrea restarà subjecte a variacions d’acord amb l’ordenança fiscal vigent en el 
momento d’aprovacio de la licitació del procediment. 

3. D'acord amb la tarifa aprovada per ordenanza fiscal i considerant la superficie agraria útil de 
cadascun dels lots, el pressupost de licitació per cadascun dels lots que es presenten a concessió sera 
de: 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1”: 

El pressupost de licitació de 7.699,79 euros, exempt d'IVA, d'acord amb la fixació del canon anual en 
1.099,97 euros, exempt d'IVA, i la durada inicial del contracte (7 anys). 

Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”: 

El pressupost de licitació de 5.826,24 euros, exempt d'IVA, d'acord amb la fixació del canon anual en 
832,32 euros, exempt d'IVA, i la durada inicial del contracte (7 anys) 

4. El valor estimat del contracte, fixats en els termes i amb els efectes que estableix l'article 101 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, inclosa la prórroga de 5 anys, és de 
23.187,48 euros, desglossat de la següent manera: 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1”: 13.199,64 euros 
Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”: 9.987,84 euros 

Clausula 9. CÁNON I FORMA DE PAGAMENT 

S'estableix com a preu del contracte (canon), les següents quantitats per any, millorables a l'alga: 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1” : Es fixa en 1.099,97 euros. 

Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”: Es fixa en 832,32 euros anuals. 

El canon no esta subjecte a l'Impost sobre el Valor Afegit (art. 7.9 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre). 

El canon és el mateix durant tota la vigencia del contracte. 

El pagament del canon sera anual, i és realitzara dins del primer trimestre següent al seu venciment, 
previ requeriment de l'Ajuntament de Sabadell. 

No s'admeten ofertes que resultin inferiors al canon mínim assenyalat anteriorment, o aquells que no 
indiquin la xifra concreta per la qual es formula la proposició. 
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Clausula 10. RÉGIM D'EXPLOTACIÓ DE LA FINCA MUNICIPAL 

De qualsevol forma i d'acord amb l'expressat en l'article 623-9 la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre 
sise del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació deis llibres 
primer, segon tercer , quart i cinque “és obligació derivada de la concessió la de conrear segons ús i 
costum del bon pages, d'acord amb les bones practiques agraries i les limitacions específiques a que 
estiguin sotmeses determinades zones del territori en funció de la normativa en vigor, encara que no 
hagi estat pactada expressament.” 

En tots els casos i per tots els lots objecte de concessió els cultius i tasques de conreu que es 
desenvolupin a les finques s'hauran d'ajustar a la normativa de producció ecológica aprovada per la 
Unió Europea. Respecte a les acreditacions necessaries per garantir que la producció es desenvolupa 
sota criteris de producció agraria ecológica l'Ajuntament sera l'encarregat d'inscriure les finques al 
Consell Catala de Producció Agraria Ecológica (CCPAE) mentre que el concessionari haura d'abonar 
la quota de canvi de nom i la quota base per a l'operador productor que estipula el Consell Catala de 
Producció Agraria Ecológica (CCPAE). Per tant, es seguiran les practiques recollides als Reglaments 
europeus sobre producció i etiquetat del productes ecológics (Reglament CE 834/2007) i totes les seves 
actualitzacions i transposicions nacionals. 

D'acord amb tot l'anterior i amb els objectius marcats per l'ajuntament de Sabadell en les finques 
municipals del Parc Agrari i del rodal com a requisits mínims s'estableix: 

1. Per evitar monocultius que afavoreixen els desequilibris nutricionals al sól, perdua de materia 
organica i biodiversitat és obligatori realitzar rotacions de cultiu introduint diferents famílies 
(solanacies, lleguminoses, liliacies, etc.) i considerant la necessitat de fer servir adobats en verd i 
solarització. 

2. Potenciar l'ús de varietats locals (introduint sempre que sigui possible en les rotacions mongeta del 
ganxet, tomaquet de penjar, ceba, etc.). 

3. Reduir l'ús de fertilitzants i gestionar-los d'acord amb les recomanacions d'horta en producció 
ecológica, en aquest cas queda prohibit l'ús de fertilitzants minerals no admesos en producció 
ecológica. D'acord amb la normativa de producció ecológica en cap cas es superaran els límits 
d'aportació de fertilitzants nitrogenats fixat en 170 kg N ha-1 any-1. 

4. Amb l'objectiu d'optimitzar el consum d'aigua dels cultius hortícoles i d'acord amb la norma general 
d'aquests sistemes productius, el reg utilitzat en la explotació sera sempre reg localitzat (reg per 
goteig amb emissors que no superin els 16 L/hora); puntualment i amb coordinació amb el servei 
de Sostenibilitat de l'Ajuntament de Sabadell, per motius climatics, de control de plagues o 
fisiopaties es permetra l'ús de microaspersors o reg per inundació. La despesa associada al 
bombament de l'aigua i el canon d'aigua legalment aplicable anira a carrec del concessionari. 

5. Pel control de plagues es potenciara l'ús d'enemics naturals, marges de cultiu, rotacions i lluita 
biológica. Els tractaments fitosanitaris es realitzaran únicament amb productes autoritzats per la 
norma de producció ecológica i sí es compromet la viabilitat del cultiu. 

6. Per mantenir la biodiversitat es potenciara la implantació de marges verds amb especies autóctones 
que actuin com a reservoris de fauna útil. 

7. Fomentar les tecniques de conreu (sembra directa, conreu mínim, cobertes permanents) aplicables 
a les diferents rotacions que permetin mantenir el contingut de materia organica al sól i reduir el risc 
de compactació, desestructuració i erosió. En aquest sentit, tal i com recull la normativa europea, 
no s'ha de llaurar ni passar amb vehicles en terrenys entollats o amb neu. 

8. El control de les plantes adventícies es realitzara sempre per mitjans mecanics, encoixinats, falses 
sembres, solarització, etc. 

9. La gestió dels residus de cultiu es fara a la própia finca incorporant les restes al sól, sempre que 
sigui possible, compostant-los en una instal-lació adequada (amb sistema de recollida de lixiviats) 
o fent servir un gestor de residus autoritzat. 

10. Es respectara la normativa legal d'aplicació de productes fitosanitaris, fertilitzants i de neteja de la 
maquinaria. 

11. El concessionari estara obligat a mantenir en bones condicions les superfícies no conreades, per 
aquest motiu en les terres agraries es realitzaran les tasques culturals necessaries per mantenir i 
potenciar la biodiversitat reduint, en la mesura de les seves possibilitats, l'aparició d'especies 
herbacies invasores o lligades a tecniques de conreu pot respectuoses amb el medi. En les zones 
classificades com a forestals o pastures el concessionari haura de mantenir nets els camins i el 
sotabosc existent. 

12. El concessionari haura de potenciar l'activitat agraria del Parc Agrari i del rodal i per aixó sera 
necessaria la seva adhesió com a productor de productes de qualitat dins de la Marca Parc Agrari 
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de Sabadell. 
13. El concessionari haura de comunicar a l'Ajuntament la detecció de qualsevol anomalia que pugui 

afectar a l'ús de l'espai i facilitar l'accés als técnics municipals o persones que es designin per tal 
de corregir-la el més aviat possible. 

14. El concessionari haura de facilitar l'accés als serveis tecnics municipals o a les empreses 
autoritzades per l'Ajuntament per dur a terme les obres, infraestructures públiques, que afectin a les 
parceles. En tot cas, l'Ajuntament vetllara perqué es compleixi la legislació vigent, es limitin els 
efectes de les obres a la zona de conreu en la mesura que sigui possible, tant respecte a la integritat 
dels conreus com en l'impacte paisatgístic i perqué es prenguin, quan escaigui, les mesures 
adequades per a la restauració o el condicionament de les arees alterades i de compensacio del 
dany i/o pérdua en les collites per l'obra corresponent. 

15. El concessionari haura de permetre l'entrada a la finca municipal per facilitar les visites guiades. En 
aquest sentit, han de respectar i atendre els convenis de coHaboració subscrits entre l'Ajuntament 
de Sabadell i les entitats que prestin serveis d'educació ambiental als visitants de la finca i els 
conreus que s'hi cultiven, prévia comunicació del calendari de les visites amb suficient antelació, 
per qué la presencia de tercers no interfereixi en la correcta gestió de l'explotació. 

16. La responsabilitat civil i penal derivades de la prestació d'aquests serveis d'educació ambiental a 
tercers seran assumides en tot moment per les entitats titulars de coHaboració amb l'Ajuntament. 

17. El concessionari haura de dur a terme l'explotació agraria de la finca conforme a les obligacions 
previstes a la normativa fiscal, laboral i de prevenció de riscos, de manera que assumiran la 
responsabilitat que es derivi del seu incompliment i dels danys produits. 

18. Qualsevol altre dret que es declari i constitueixi arrel de nova normativa agraria que afavoreixi la 
millor gestió de la finca, haura de ser declarat per l'Ajuntament de Sabadell. 

La concessionaria haura de realitzar les actuacions necessaries per obtenir les declaracions que es 
detallen a continuació, així com qualsevol altra que sigui d'obligat compliment per part de la normativa 
sectorial vigent: La Declaració Única Agraria (DUN) per tal de figurar inscrita en el Registre 
d'Explotacions Agraries de Catalunya i accedir als ajuts o subvencions relacionats a l'annex 1 de l'Ordre 
ARP/9/2018, de 30 de gener, per la qual s'estableix i regula la declaració única agraria de 2018 (Ordre 
de 30 de gener, publicada al BOE núm. 34, de 7 de febrer). Per la qual s'estableix i es regula la 
declaració única agraria del 2018. 

Clausula 11. DRETS DEL CONCESSIONARI 

La concessionaria, gaudira dels següents drets: 

a) Rebre de l'Ajuntament de Sabadell la possessió dels béns objecte de la concessió. 

b) Posseir la finca d'aquesta concessió sense que es puguin produir pertorbacions en la seva 
utilització, permetent, no obstant aixó, les limitacions que s'indiquen en aquest plec de clausules. 

c) Explotar al seu risc i ventura els béns objecte de la concessió. 

d) Proposar a l'Ajuntament les modificacions que consideri necessaries per millorar l'activitat que s'hi 
presta. 

Clausula 12. OBLIGACIONS DEL CONCESSIONARI 

1. La concessionaria, a més de les obligacions que se'n derivin de l'establert en les altres clausules 
d'aquest Plec, tindra les següents: 

a) Conservar la finca, així com mantenir-la en constant i perfecte estat de funcionament, de neteja, 
d'higiene i de vigilancia, evitant la realització d'accions i actituds que puguin donar lloc a un perjudici o 
dany durant tot el termini de la concessió. 

b) Adquirir tots els materials i elements necessaris per a la posada en marxa i el correcte funcionament 
de l'explotació de la finca. 

c) Respecte a les acreditacions necessaries per garantir que la producció es desenvolupa sota criteris 
de producció agraria ecológica l'ajuntament sera l'encarregat d'inscriure les finques al Consell Catala 
de Producció Agraria Ecológica (CCPAE) mentre que el concessionari haura d' abonar la quota de canvi 
de nom i la quota base per a l'operador productor que estipula el Consell Catala de Producció Agraria 
Ecológica (CCPAE). 

d) No alienar, cedir o traspassar directament els béns afectes a concessió durant la seva vigencia (a 
excepció de les subrogacions familiars) ni gravar-los sense autorització expressa de l'Ajuntament, ni 
destinar-los a finalitats diferents de les previstes en el present Plec. 
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e) Acomplir la normativa fiscal, sanitaria i mediambiental, i constar degudament inscrita en els registres 
públics preceptius, segons la normativa sectorial vigent. L'Ajuntament podra requerir-li que acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions. 

f) Complir estrictament i durant la vigencia de la concessió, les normes en materia de legislació laboral, 
les mesures de prevenció de riscos i salut en el treball establertes per la normativa vigent, en relació al 
seu personal i possibles contractacions, i fer-se carrec del seu personal una vegada finalitzada la 
concessió. L'Ajuntament podra requerir-li que acrediti documentalment el compliment de les referides 
obligacions. 

g) Dur a terme cada quatre anys una analisi de nutrients en els sóls conreats que permetin verificar el 
nivell de nutrients, afinar la fertilització i mantenir la qualitat del sól. Així com dur a terme les actuacions 
sobre la finca legalment exigibles per evitar l'erosió, conservar la materia organica del sól, evitar la 
compactació i mantenir l'estructura del sól. 

h) Presentar a l'Ajuntament el document de la Declaració Única Agraria (DUN), com a document 
justificatiu de les tasques desenvolupades, i opcionalment una memória bianual amb el detall de els 
activitats realitzades a la finca municipal. 

i) Respectar i acatar l'execució d'obres executades o autoritzades per l'Ajuntament que afectin la finca, 
autoritzant als tecnics previament amb la finalitat de realitzar estudis, analisis, aixecaments topografics 
i, en general, els treballs que siguin necessaris per preparar la redacció del projecte. En tot cas, 
l'Ajuntament vetllara perque es compleixi la legislació vigent i es limitin els efectes dels treball que siguin 
necessaris per preparar la redacció del projecte. 

j) Permetre que en qualsevol moment els representants municipals, degudament acreditats, puguin 
inspeccionar la finca i el seu estat de conservació. 

k) Facilitar a les empreses autoritzades per l'Ajuntament de Sabadell per dur a terme les obres, 
infraestructures públiques que afectin les parcefles. En tot cas, l'Ajuntament vetllara perqué es compleixi 
la legislació vigent, es limitin els efectes de les obres a la zona de conreu en la mesura que sigui 
possible, tant respecte a la integritat dels conreus com en l'impacte paisatgístic i perqué es preguin, 
quan s'escaigui, les mesures adequades per a la restauració o el condicionament de les arees alterades 
i de compensació del dany i/o pérdua en les collites per l'obra corresponent. 

l) Respectar i atendre els convenis de coflaboració subscrits entre l'Ajuntament i les entitats que prestin 
serveis d'educació ambiental als visitants de la finca i conreus que s'hi cultiven, sempre i quan aquests 
no alterin les condicions dels conreus ni provoquin cap tipus de dany o pérdua a l'agricultor. La 
responsabilitat civil i penal derivades d'aquestes visites seran assumides en tot moment per les entitats 
titulars dels convenis de coflaboració amb l'Ajuntament. 

m) Soflicitar i obtenir autorització prévia de l'Ajuntament de Sabadell en el cas que es pretengui fer 
obres de millora o qualsevol modificació de la finca que no figurin en el projecte aprovat, així com la 
seva alteració o modificació. Aquestes obres aniran a carrec seu i quedaran en propietat de l'Ajuntament 
quan finalitzi la concessió, sense dret a percebre'n cap indemnització. 

n) Satisfer a l'Ajuntament de Sabadell el canon concessional. 

o) Deixar lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament de Sabadell dels béns objecte de la concessió, 
en ocasió de la seva extinció, en els terminis establerts. 

2. Adoptar, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminació química o física de la natura 
que es pogués derivar de les matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en l'explotació de 
la finca. Així mateix, resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, a carrec seu, dels materials 
d'envasament, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits com a conseqüencia 
de l'execució de la concessió. L'incompliment d'aquestes obligacions o la infracció de les disposicions 
sobre seguretat per part del personal tecnic contractat pel concessionari, no implicara cap 
responsabilitat per a la corporació. 

3. En el cas de les finques del Lot 1 corresponent a la finca Municipal de “Can Gambús-Vall Corba” el 
concessionari sera responsable de mantenir els marges del camí nets de plantes adventícies i de 
l'esporga i cura dels ametlles situats a les dues bandes del camí accedint pel carrer Eslovenia pel de 
l'autovia C-58C i la desviació cap a l'Avinguda d'Egara seguint el perfil de la finca de concessió amb 
una longitud aproximada de 400 metres. 

4. Per la finca del Lot 2 corresponent també a la finca Municipal de “Can Gambús-Vall Corba” el 
concessionari sera responsable de mantenir els marges del camí nets de plantes adventícies i de 
l'esporga i cura dels ametlles situats a les dues bandes del camí accedint pel carrer Eslovenia pel de 
l'autovia C-58C amb una longitud aproximada de 125 metres i la vora del camí des de l'Avinguda d'Egara 
seguint el perfil de la finca de concessió amb una longitud aproximada de 190 metres. 
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Clausula 13. DRETS I POTESTATS DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL 

L'Ajuntament de Sabadell, com a Administració concedent, a més de les potestats que es deriven de 
les establertes en les altres clausules d'aquest Plec, ostentara les següents: 

a) Interpretar el Plec, resoldre dubtes que es presentin pel seu compliment, modificar-lo per raons 
d'interes públic, acordar la seva resolució i determinar els seus efectes. 

b) Rescatar la concessió abans del seu venciment si ho justifiquen circumstancies sobrevingudes 
d'interes públic. Sera procedent el rescabalament dels danys o la indemnització dels perjudicis que se 
li hagin produit a la concessionaria, d'acord amb la normativa vigent en aquell moment. 

c) Intervenir i fiscalitzar, en tot moment, la utilització del bé de domini públic objecte de la concessió, 
mitjangant el personal que es designi a l'efecte i que podra inspeccionar les instaHacions per a mantenir 
o restablir la deguda activitat. 

d) Imposar a la concessionaria les sancions pertinents per raó de les infraccions que hagi comes. 

e) No respondre, en cap cas, de la falta de pagament de la concessionaria als seus proveidors. 

Clausula 14. OBLIGACIONS DE L'AJUNTAMENT 

L'Ajuntament de Sabadell, a més de les obligacions que se'n derivin de l'establert en les altres clausules 
d'aquest Plec, tindra les següents: 

a) Complir les obligacions dimanants del present plec i de les disposicions legals que siguin d'aplicació. 

b) Posar a disposició de la concessionaria la finca objecte de concessió. 

c) Vetllar perque, en el cas d'actuacions municipals, els efectes d'aquestes a la zona de conreu es 
limitin, en la mesura que sigui possible, tant respecte a la integritat dels conreus com en l'impacte 
paisatgístic i perque es prenguin, quan escaigui, les mesures adequades per a la restauració o el 
condicionament de les arees alterades. 

d) Facultar a la concessionaria per fer ús de la marca de garantia “Parc Agrari de Sabadell” en 
qualsevol element de retolació de les activitats realitzades, així com en la comercialització dels 
productes que es produeixin a la finca, sempre que el procés productiu i d'envasat d'aquests es faci 
d'acord amb les condicions previstes al Reglament de la Marca. 

e) Colaborar amb la concessionaria per resoldre tota pertorbació que se li pugui produir en la utilització 
del bé de domini públic objecte de concessió. 

CLÁUSULA 15. DIFUSIÓ DEL MODEL DE GESTIÓ 

Atenent a la finalitat de la concessió ambdues parts es comprometen a: 

Promoure accions de difusió del model de gestió aplicat a la finca de Can Gambús entre els productors, 
els consumidors i les entitats d'educació ambiental. La programació de les visites guiades als conreus 
es fará de forma conjunta i amb antelació suficient evitant la interferencia en la gestió de l'explotació. 

Col·laborar perqué els autors dels treballs i investigacions puguin utilitzar els resultats parcials o finals, 
en part o en la seva totalitat, per a la seva difusió de carácter científic en publicacions i seminaris, 
sempre esmentant que han estat fruit de la relació establerta entre les parts. Per aixó, els autors 
demanaran autorització per escrit a les parts, i si, transcorreguts 30 dies de la seva tramesa, cap de les 
dues institucions no ha expressat la seva disconformitat, s'entendrá el silenci com l'autorització. 

Salvaguardar els drets d'autor d'acord amb el que estableix la legislació vigent, en el cas que es 
publiquin i/o comercialitzin totalment o parcialment els resultats derivats d'aquesta relació. En qualsevol 
ús de les dades dels treballs, total o parcial, ha d'esmentar-se l'autoria, que es concretará amb el nom 
dels autors dels treballs i de l'entitat a la qual pertanyen. En tot cas, en qualsevol edició de productes 
derivats d'aquest treball es fará constar que és fruit de la relació entre l'Ajuntament de Sabadell i la 
concessionária. 

Fer figurar conjuntament en qualsevol edició de productes derivats els logotips de l'Ajuntament de 
Sabadell i de la concessionária. 

Clausula 16. DE LES INFRACCIONS. 

1. A efecte contractual es consideraran faltes sancionables tota acció o omissió del concessionari que 
suposi malmetre les exigencies establertes en aquest Plec. 

2. Les infraccions del concessionari per incompliment de les seves obligacions es classificaran, com 
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a faltes lleus, greus i molt greus. 

3. A aquests efectes es consideraran infraccions lleus, les següents: 

a) Incomplir el deure de conservar en bon estat els béns de domini públic. 

Les simples irregularitats en el compliment que aquest plec prescriu de condicions, sempre que causin 
un perjudici directe de carácter económic inferior a 301,01 €. 

Incompliment dels deures de coHaboració: 

- Facilitar totes les dades, documents i informes que estiguin en poder seu, que siguin rellevants per la 
gestió i defensa dels béns i drets. 

4. - Facilitar la realització d'inspeccions i altres actes d'investigació. 

a) Qualsevol infracció que no mereixi la qualificació de greu o molt greu. 

5. Es consideraran infraccions greus les següents: 

a) Haver estat sancionat amb més de tres faltes lleus en el període d'un any. 

6. Les actuacions del concessionari que donin lloc a la depreciació del domini públic, quan el valor 
dels perjudicis sigui entre 301,02 € i 3.010,12 €. 

a) Realitzar obres en el bé de domini públic objecte d'aquesta concessió sense l'oportuna autorització 
municipal. 

b) L'exercici d'una activitat sobre el bé de domini públic que no sigui la que té per objecte la concessió, 
sense consentiment exprés de l'Ajuntament. 

c) Retenció del bé un cop extingit el títol que legitima la ocupació. 

7. Es consideraran infraccions molt greus les següents: 

a) Haver estat sancionat amb tres faltes greus dins del període de dos anys. 

b) Les actuacions del concessionari que donin lloc a la depreciació del bé de domini públic objecte 
d'aquesta concessió, quan el valor dels perjudicis sigui superior a 3.010,13 €, o en cas de reiterat 
incompliment per part del concessionari del deure de conservació de les instaHacions. 

c) Ser sancionat per un incompliment molt greu en la normativa sectorial d'incidéncia ambiental, 
protecció de la salut i seguretat de les persones, per l'administració competent, sense perjudici de la 
responsabilitat civil i penal que se'n derivés. 

d) No executar alguna de les obligacions essencials del contracte de concessió, previ requeriment 
municipal. 

e) La transmissió de la concessió sense autorització prévia de l'Ajuntament. 

Clausula 17. RÉGIM DE SANCIONS 

1. Tota falta i/o infracció donara lloc a la incoació d'un expedient sancionador, la tramitació del qual 
s'ha de dur a terme d'acord amb les disposicions de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i normativa concordant. 

2. L'Ajuntament podra imposar a la concessionaria les sancions pertinents per raó de les infraccions 
que hagi comés, en la forma i quantia que es preveu seguidament. 

a. Les infraccions lleus se sancionaran amb multes de fins a 750,00 €. 

b. Les infraccions greus se sancionaran amb multes de 750,01 € fins a 1.500,00 €. 

c. Les infraccions molt greus se sancionaran amb la resolució del contracte i la reversió del bé de 
domini públic en les condicions que es marqui en l'acord de resolució de l'expedient sancionador. (i 
multa de 1.500,01 € fins a 3.000,00 €) 

3. La reiteració de faltes greus o molt greus sera causa per inhabilitar al infractor per ser titular 
d'autoritzacions o concessions per un període de 3 anys. 

4. Es considera circumstancia atenuant, que permet reduir la quantia de la multa fins a la meitat, la 
correcció per l'infractor de la situació creada per la comissió de la infracció en el termini que s'assenyali 
en el requeriment corresponent. 

5. Amb independéncia de la sanció económica, quan es produeixin danys en el bé de domini públic o 
les instaHacions i no siguin conseqüéncia de cas fortuit o de forga major, l'Administració podra exigir la 
restauració dels elements malmesos. 

6. La prescripció de les infraccions es donara, per a les faltes molt greus en el termini de tres anys, 
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per a les greus en el termini de dos anys i per a les lleus en el termini de 6 mesos. 

7. La prescripció de les sancions imposades per faltes molt greus es donara en el termini de de tres 
anys, per a les faltes lleus en el termini de dos anys, i per a les lleus en el termini d'un any. 

8. El cómput d'aquests terminis es donara en concordanga amb el que determina la normativa 
reguladora del procediment administratiu. 

Clausula 18. PUBLICITAT DEL PLEC 

El present plec s'exposara a informació pública mitjangant anunci de licitació en el perfil del contractants 
de l'Ajuntament de Sabadell, durant un termini de 30 dies naturals. 

Clausula 19. PROCEDIMENT

L'adjudicació del contracte es tramita mitjangant el procediment obert, previst a l'article 156 de la LCSP, 
no subjecte a regulació harmonitzada, en ordre al valor estimat del contracte. 

Clausula 20. MESA DE CONTRACTACIÓ

L'órgan d'assisténcia per a l'adjudicació del contracte i que avaluara les ofertes és la Mesa de 
contractació, que actuara d'acord amb les previsions contingudes en aquest plec i sense perjudici de la 
emissió dels informes técnics que aquesta hagi de precisar. 

La Mesa de contractació será designada per l'órgan de contractació i la seva composició es publicará 
al perfil del contractant, conforme al previst a la Disposició addicional 2a. de la LCSP. 

La Mesa de contractació estará presidida per un membre de l'Ajuntament o una persona funcionária 
d'aquest i en formaran part, com a vocals, el/la secretari/a general de l'Ajuntament, o si s'escau, el titular 
de l'órgan que tingui atribuida la funció d'assessorament jurídic, i l'interventor/a o, si s'escau, l'órgan que 
tingui atribuides les funcions de control económic i pressupostari, així com aquells altres que es designin 
per l'órgan de contractació entre el personal funcionari o personal laboral fix al servei de l'Ajuntament, 
o membres electes, limitat a un terg del total de membres de la Mesa de contractació, sense que el 
número total dels membres de la Mesa de contractació pugui ser inferior a tres. 

Un funcionari municipal actuará com a secretari de la Mesa de contractació i per tant deixará constáncia 
en les corresponents actes que s'hagin d'emetre envers a l'actuació d'aquesta, de les comunicacions a 
les empreses licitadores, de les esmenes dels defectes admeses i del resultat de l'acte d'obertura 
pública de proposicions i, en definitiva, de totes les actuacions que en la fase de qualificació i obertura 
dels sobres es produeixin. 

Per a la válida constitució de la Mesa es requerirá la presencia dels membres previstos a l'article 21.7 
del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i les seves decisions s'hauran d'adoptar en qualsevol cas per 
majoria de la meitat més un de tots els membres que l'integrin amb dret de vot. 

Els membres de la Mesa de contractació no han de tenir cap conflicte d'interessos en relació a aquest 
contracte i, a tals efectes, declararan, en el moment de constitució de la Mesa, que no tenen directa o 
indirectament, un interes financer, económic o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i 
independencia. 

Clausula 21. CAPACITAT PER LICITAR

Podran concórrer a aquesta licitació i celebrar aquest contracte les persones naturals i jurídiques 
legalment constituides, amb plena capacitat d'obrar, amb el grau de solvencia exigida en aquest plec i 
que no es trobin compreses en cap de les circumstáncies que impedeixen contractar amb l'Administració 
Pública, previstes a l'article 71 de la LCSP. 

El contracte s'atorgará a una sola persona física o jurídica, o a una agrupació temporal d'empresaris 
constituida a l'efecte que s'obligui de forma solidária davant de l'Ajuntament i que compleixi amb el que 
preceptua l'article 69 de la LCSP. 

Clausula 22. SOLVÉNCIA ECONOMICA, FINANCERA I TÉCNICA 

Per poder dur a terme l'objecte de la concessió, será necessari acreditar la solvencia económica, 
financer i tecnica segons la previsió dels articles 87, 90 i 92 de la LCSP o, alternativament, pels mitjans 
que s'especifiquin. 
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1) L'acreditació de la solvencia económica i financera s'acreditará per un o varis dels mitjans següents: 

a) Justificant de l'existencia d'una asseguranga d'indemnització per riscos professionals. El valor 
mínim exigit será de 300.000,00 euros, amb indicació expressa dels riscos coberts, del seu termini 
mínim de vigencia o data de venciment i del valor mínim exigit. 

Forma d'acreditació: presentar contracte d'asseguranga. 

b) Patrimoni net o bé rati entre actius i passius al tancament de l'últim exercici económic per al que 
hagi vengut l'obligació d'aprovació de comptes anuals. 

Forma d'acreditació: presentació del compte de l'últim exercici. 

2) L'acreditació de la solvéncia técnica, s'acreditara per un o varis dels mitjans següents: 

a) Una relació del principals serveis o treballs realitzats en la gestió d'explotacions agropecuaries en 
els últims tres anys. 

Forma d'acreditació: certificats (Declaració Única Agraria, DUN) o informes pertinents o bé presentant 
una relació de les principals activitats desenvolupades en els últims tres anys, amb descripció de 
l'activitat, període i import de facturació, signada pel representant legal. 

b) Que a la plantilla de l'empresa, Cooperativa agrícola, Societat Agraria de Transformació (SAT) etc. 
hi hagi com a mínim un professional amb les següents titulacions: Formació professional Agraria, Cicles 
formatius de grau mitja de la família agraria (Producció Agroecológica, Producció Agropecuaria, 
Jardineria i Floristeria) Cicles formatius de grau superior de la família agraria (Gestió Forestal i del Medi 
Natural, Paisatgisme i Medi Rural , Ramaderia i Assisténcia en Sanitat Animal), Enginyer Técnic 
Agrícola, Enginyer Agrónom, graduat en Enginyeria Agrícola i Enginyeria Agroambiental i del Paisatge, 
graduat o llicenciat en Ciéncies Ambientals o Biologia. 

Forma d'acreditació: Mitjangant títol académic del personal de l'empresa i Currículum Vitae. 

3. En cas que el contractista sigui una empresa cooperativa o SAT de nova creació, entenent com a 
tal aquella que té una antiguitat inferior a cinc anys, no s'exigira acreditar la solvéncia técnica mitjangant 
l'aportació de una relació dels principals serveis treballs realitzats, podent-se acreditar per qualsevol del 
mitjans següents: 

a) Indicació del personal técnic o de les unitat técniques, integrades o no a l'empresa, participants en 
el contracte. 

b) Declaració indicant la maquinaria, material i equip técnic del qual es dispondra per a l'execució dels 
treballs, a la que s'adjuntara la documentació acreditativa pertinent quan sigui requerida pels 
serveis dependents de l'órgan de contractació. 

4. A més d'acreditar la solvéncia, sera exigible, juntament amb l'oferta económica (sobre 3) el 
compromís d'adscripció de mitjans personals i materials que es dediquen a l'execució del 
contracte. Aquesta obligació tindra el caracter d'essencial i podra ser objecte de penalitats en cas 
d'incompliment per part del contractista, conforme als articles 76 i 192 de la LCSP. 

Clausula 23. REGISTRES OFICIALS DE LICITADORS 

La inscripció en el Registre Electrónic d'Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, acreditara les condicions 
d'aptitud de l'empresari en quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, la representació, habilitació 
professional o empresarial, solvéncia económica i financera i técnica o professional, així com les altres 
circumstancies inscrites, així com la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que constin, de 
conformitat amb l'article 96 de la LCSP. 

El certificat d'inscripció es presentara juntament amb la declaració responsable de la vigéncia de les 
dades que inclou, sense perjudici de les comprovacions per acreditacions que pugui haver realitzat el 
la Mesa de contractació. 
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Clausula 24. GARANTIA PROVISIONAL 

És preceptiva la constitució de una garantia provisional per presentar-se a la licitació, aquesta garantia 
consistira en el 2% del valor de les finques objecte d'ocupació. Per determina aquests valors s'han fet 
servir els valors d'una finca agraria de regadiu al municipi de Sabadell d'acord amb la “Instrucció de 
comprovació de valors dels béns immobles per al 2020” de l'Agéncia Tributaria de Catalunya. 

D'acord amb aquesta instrucció les garanties provisionals per cadascun dels lots son les següents: 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1”: Es fixa en 2.359,00 euros. 

Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”: Es fixa en 1.785,00 euros. 

La garantia provisional es podrá constituir per qualsevol de les formes previstes a l'article 108.1 de la 
LCSP. En cas que s'opti per l'aval, s'haurá de constituir conforme al model de l'ANNEX 6.

La garantia provisional s'extingirá automáticament i será retornada als licitadors immediatament després 
de la perfecció del contracte. No obstant, en el cas del licitador seleccionat com a adjudicatari, la 
devolució de la garantia provisional es durá a terme quan s'hagi constituit la garantia definitiva, si no 
opta per aplicar l'import de la garantia provisional a la definitiva. 

L’import de la garantía provisional restarà subjecte a variacions, d’acord amb el valor dels béns 
immobles de l’Agència de l’Agència Tributària de Catalunya, corresponent a l’any de l’aprovació de la 
licitació del procediment. 

Clausula 25. PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS

Les proposicions es presentaran al registre de l'Ajuntament i en el termini que s'indiquin a l'anunci de 
licitació. El termini de presentació de proposicions no podrá ser inferior a 15 dies naturals, a comptar 
des de l'endemá de la publicació en el perfil de contractant. Si el termini de presentació de les 
proposicions acaba en dissabte o festiu, aquest quedará prorrogat automáticament fins el dilluns o dia 
no festiu següent. 

Quan les proposicions s'enviin per correu, s'hauran de remetre a l'adrega de correu 
sostenibilitat@ajsbadell.cat amb els requisits assenyalats a l’article 80.4 del RGLCAP, de manera que 
es justificará la data i l'hora de l'enviament a l'Oficina de Correus i s'anunciará en el mateix dia a l'órgan 
de contractació la remissió de l'oferta mitjangant telex, fax o telegrama. També es podrá anunciar per 
correu electrónic a l'adrega sostenibilitat@ajsabadell.cat si bé, en aquest cas, l'enviament només será 
válid si existeix constancia de la transmissió i la recepció, de les dates i el contingut íntegre de les 
comunicacions i si s'identifica de forma fidedigna el remitent i el destinatari. En aquest supósit es 
procedirá a l'obtenció de la cópia impresa i al seu enregistrament, que s'incorporará a l'expedient. 

Clausula 26. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

Les proposicions s'ajustaran als plecs i la documentació que regeix la licitació, i la seva presentació 
suposa l'acceptació incondicionada per part dels licitadors del contingut de la totalitat de les cláusules 
o condicions, de conformitat amb l'article 139 de la LCSP. 

Les proposicions es presentaran amb la documentació separada en els sobres que a continuació 
s'indiquen, degudament tancats o lacrats pel licitador o persona que el representa, fent constar en 
cadascun d'ells els seu respectiu contingut i el nom del licitador. 

La proposició económica o oferta própiament dita es realitzará en un o dos sobres tancats, segons si el 
procediment de licitació es faci envers a criteris de ponderació basats en judici de valor i en fórmula o 
només en criteris de ponderació basats en un dels criteris esmentats. En aquest últim supósit el SOBRE 
3 passará a enumerar-se SOBRE 2, amb la descripció que correspongui. 

SOBRE 1. Documentació administrativa: 

Aquest sobre s'ha de presentar en un sobre tancat i diferenciat o independent del referit/s a la Proposició 
o Oferta, identificat amb la inscripció següent: 

"SOBRE 1.- Declaració responsable corresponent al procediment obert convocat per 
l'Ajuntament de Sabadell, per a la concessió de les finques públiques de regadiu de domini 
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públic. Lot núm ...... ».

I ha d'incloure la documentació administrativa següent: 

a) El Document europeu únic de contractació (DEUC) degudament signat per la persona o 
persones que tenen la deguda representació de l'empresa, mitjangant el qual declaren el següent:. 

- Que la societat esta validament constituida i que de conformitat amb el seu objecte social es pot 
presentar a la licitació, així com que la persona signataria del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC; 
- Que compleix els requisits de solvéncia económica i financera, i técnica i professional, de conformitat 
amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 
- Que no esta incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s'estableixen en aquest plec i que es poden acreditar 
amb el DEUC. 

En cas d'existir requisits que no es poden acreditar amb el DEUC es podra requerir l'acreditació en 
qualsevol moment, pels mitjans que en cada cas s'estableixin. 

Així mateix, s'ha d'incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones 
autoritzades per accedir a les notificacions electróniques, així com les adreces de correu electróniques 
i, addicionalment, els números de teléfon móbil on rebre els avisos de les notificacions, si es fan de 
forma electrónica. Aquestes dades s'han d'incloure a l'apartat relatiu a “persona o persones de contacte” 
de la Part II.A del DEUC. 

b) El certificat de classificació, quan aquesta es presenti de forma alternativa a la solvéncia, 
expedit pel Registre Oficial d'Empreses Classificades del Sector Públic del Ministeri d'Hisenda i Funció 
Pública o per la Comissió de Classificació Empresarial de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa del Departament de la Vicepresidéncia i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya o testimoni notarial del mateix, acompanyat de la declaració responsable de la seva vigéncia 
i de qué es mantenen les circumstancies que van servir de base per al seu atorgament. 

c) En el cas d'empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d'agrupar-se en una unió 
temporal d'empreses si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d'acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar un DEUC per separat. A més del DEUC han d'aportar un 
document privat que indicara la participació de cadascun d'ells i que assumeixen el compromís de 
constituir-se formalment en Unió Temporal, cas de resultar adjudicataris. 

d) Les empreses d'Estats membres de la Unió Europea o signataries de l'Acord sobre l'Espai Económic 
Europeu han de presentar, a més, l'acreditació de les autoritzacions especials que siguin exigibles per 
prestar el servei en el seu país d'origen. 

e) Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unió Europea o signataries de l'Acord sobre 
l'Espai Económic Europeu han de presentar, a més, l' informe expedit per la corresponent Oficina 
Económica i Comercial d'Espanya en el país de procedéncia de l'empresa estrangera que el país 
d'origen admet la participació d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic 
assimilables als enumerats en l'article 3 de la LCSP, en forma substancialment analoga, conforme a 
l'article 68 de la LCSP. 

f) Totes les empreses no espanyoles hauran de presentar, a més, la declaració de sotmetiment a la 
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidéncies que d'una 
manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, renunciant al seu fur extrajudicial estranger que 
el pogués correspondre. 

30.5. SOBRE 2. Proposició económica. Criteris avaluables mitjangant judici de valor 

Aquest sobre s'ha de presentar en un sobre tancat i diferenciat i ha d'estar identificat amb la inscripció 
següent: 

"SOBRE 2.- Proposició corresponent al procediment obert convocat per l'Ajuntament de 
Sabadell, per a la concessió de les finques públiques de regadiu de domini públic. Lot núm. 
 .... ”. Criteris avaluables mitjangant judici de valor”
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I ha d'incloure la documentació referida als criteris de valoració de les proposicions avaluables mitjangant 
judici de valor. 

30.6. SOBRE 3. Proposició económica. Criteris avaluables mitjangant l'aplicació de fórmules 

Aquest sobre s'ha de presentar en un sobre tancat i diferenciat i ha d'estar identificat amb la inscripció 
següent: 

“SOBRE 3. Proposició corresponent al procediment obert convocat per l'Ajuntament de Sabadell, 
per a la concessió de les finques públiques de regadiu de domini públic. Lot núm.  ”. 
Criteris avaluables mitjangant l'aplicació de fórmules”

I ha d'incloure la documentació següent: 

a) L'Oferta económica, que será formulada conforme al model de l'ANNEX 2 d'aquest plec i 
degudament signada. 

b) La documentació exigible d'acord amb els criteris de valoració mitjangant fórmules, degudament 
signada. 

c) El compromís d'adscripció de mitjans destinats a l'execució del contracte, degudament signat, si 
així ho recull l'anunci de licitació, conforme al model de l'ANNEX 4.

d) La declaració de la part del contracte que el licitador té previst subcontractar cas que resulti 
adjudicatari, d'acord amb el model de l'ANNEX 5. i degudament signada, la qual ha de determinar les parts 
del contracte a subcontractar, identificar l'import de les prestacions subcontractades, i el nom o perfil 
professional del/s subcontractista/es 

En cap cas les ofertes económiques podran anar en detriment del salaris dels treballadors de l'empresa o 
contractats. 

Clausula 27. ESMENA DE DOCUMENTS

La Mesa de contractació, davant defectes esmenables requerirá via correu electrónic als licitadors perque 
procedeixin a complementar la documentació necessária en el termini de tres dies hábils des de l'endemá 
de la recepció del requeriment, conforme a l'article 141 de la LCSP. Si no s'esmena en el termini requerit, 
la Mesa de contractació entendrá que el licitador desisteix de la seva oferta i per tant, no s'obriran la resta 
de sobres. 

Quan no sigui possible corregir els vicis, els defectes o les omissions en el termes que estableix l'article 
84 del RGLCAP, les proposicions seran rebutjades mitjangant resolució motivada. 

El fet d'incloure al sobre núm. 2 (criteris avaluables mitjangant judicis de valor) qualsevol documentació 
relativa al sobre núm. 3 (criteris avaluables mitjangant l'aplicació de fórmules) comportará de forma 
automática l'exclusió del licitador. 

CLÁUSULA 28. OBERTURA I EXAMEN DE PROPOSICIONS 

OBERTURA SOBRE 1 

Finalitzat el termini de presentació, el següent dia hábil es procedirá a l'obertura del SOBRE 1 referit a la 
documentació administrativa presentada pels licitadors. 

No obstant aixó, aquesta data es podrá ajornar fins el termini máxim de 20 dies, comptats des de la 
finalització del termini de proposicions i conforme a l'article 157.3 de la LCSP, per raons justificades a 
l'expedient. 

En aquest acte, que no será públic, la Mesa de contractació verificará que consten els documents i les 
declaracions exigides, i en el cas de defectes esmenables, requerirá als licitadors perque procedeixin a 
l'esmena. Finalment, la Mesa de contractació procedira a determinar els licitadors admesos a la licitació i 
els exclosos determinant les causes d'exclusió. 
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OBERTURA SOBRE 2 

L'obertura del SOBRE 2 es dura a terme el dia habil següent al de l'obertura del SOBRE 1. 

No obstant, aquesta data es podra ajornar fins al tercer dia habil, en el supósit que calgui esmenar la 
documentació continguda al SOBRE 1. 

En aquest acte, que no sera públic, la Mesa de contractació verificara que consten els documents referits 
als criteris depenent d'un judici de valor i requerira dels serveis técnics municipals l'emissió dels 
corresponents informes. 

OBERTURA SOBRE 3 

L'obertura en acte públic del SOBRE 3 es dura a terme en el lloc i la hora indicat en l'anunci de licitació i 
s'iniciara, quan no hi hagi SOBRE 2, amb un pronunciament exprés sobre la qualificació de les 
proposicions efectuades per la Mesa, identificant les admeses a la licitació, les excloses i sobre les 
causes de la seva exclusió. 

En el cas que existeixin criteris de valoració subjectiva, és donara a conéixer el resultat d'aquests.

Seguidament, la Mesa de contractació procedira a l'obertura del SOBRE 3 i donara lectura a les ofertes 
económiques. 

La resta de documentació continguda en aquest sobre haura de ser analitzada conforme als criteris de 
valoració mitjangant fórmula. 

De totes les actuacions conforme als apartats anteriors es deixaran constancia a les actes corresponents 
en les quals es reflectira el resultat del procediment i les seves incidéncies. 

Clausula 29. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Tenint en compte el que estableix l'article 150 TRLCSP, la licitació per a l'adjudicació del contracte dels 
lots 1 i 2es realitzara de conformitat amb els criteris objectius següents: 

1. FÓRMULA: 

Millora del canon anual a satisfer (51 punts) 

51 punts al que presenti l'oferta més elevada i a la resta se'ls aplicara la regla de proporcionalitat inversa: 
(B x 51)/A 

A = import de l'oferta que contingui l'import més elevat 
B = import de l'oferta que es valori 

2. JUDICIS DE VALOR: 

Criteris agronómics, ambientals i económics ordenats de manera decreixent: (49 punts) 
Criteri de valoració 

Puntuació 
maxima 

Forma d'avaluació 

1 Tipus d'activitat, coheréncia 
amb els objectius d'una 

agricultura respectuosa amb 
el medi ambient i d'abast 

20 
-Estar treballant actualment finques al terme municipal de Sabadell 
o confrontats a les municipals objecte de la concessió. (10 punts) 

-Disponibilitat de maquinaria própia pel treball de la terra, aplicació 
de fertilitzants i altres tractaments que permeti reduir els 
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local desplaçaments, el transport i, en conseqüéncia, les emissions de 
gasos d'efecte hivernacle. (4 punts) 

- Proposta de gestió conjunta amb ramaderia própia que permeti 
l'ús de fems ecológics sense necessitat de transport (3 punts) 

- Proposta de gestió amb técniques que permetin reduir el consum 
d'inputs (aigua, energia, matéria orgánica) i optimitzar la gestió de la 
finca. (3 punts) 

2 Viabilitat técnica, económica i
financera del projecte 

18 -Proposta de gestió reduint al máxim l'ús de maquinária, potenciant 
la rotació de cultius i altres técniques de conreu que milloren la 
qualitat del sól. (10 punts) 

-Disponibilitat de maquinária própia a menys de 20 km de la finca a 
explotar (2 punts) 

-Disponibilitat de fems propis autoritzats per l ús en agricultura 
ecológica (2 punts). 

-Estudi económic (4 punts) 

3 Participació /Col-laboració 
amb productors locals i 

elaboració de productes del 
rodal 

6 -Incorporació de varietats tradicionals ecológiques en les rotacions 
(mongeta del ganxet, tomáquet de penjar, cigronet) (2 punts) 

-Propostes de participació en productes de qualitat del Parc Agrari. 
(2 punts) 

-Proposta de Col-laboració entre productors locals (2 punts) 

4 Factors socials 3 -Empreses amb un 30% de les persones de plantilla amb 
discapacitat (2 punts) 

-Joves agricultors (1 punt) 

5 Propostes de millora 2 -Propostes millores finques (1 punt) 

-Proposta millora producte de proximitat i economia circular. (1punt)

Total 49 punts 

Clausula 30. CLASSIFICACIÓ D'OFERTES 

La Mesa de Contractació classificará les ofertes per ordre decreixent en ordre als criteris d'adjudicació 
previstos en el plec i en base als informes técnics soldicitats i elevará la proposta corresponent a l'órgan 



16

de contractació. 

Una vegada acceptada la proposta de classificació de la mesa de contractació per l'órgan de contractació, 
el servei corresponent requerirá al licitador que hagi presentat la millor oferta perque en el termini de 10 
dies habils, a comptar des de l'endema de la recepció del requeriment, presenti la documentació 
justificativa següent, llevat que s'hagi presentat la certificació del Registre Oficials de Licitadors, juntament 
amb la garantia definitiva: 

a) Documentació relativa a la personalitat i representació del contractista. 

a1) Document Nacional d'Identitat contractista o persona que legalment el representi. 

a.2) Si es tracta de persona jurídica l'escriptura de constitució de la societat i estatuts socials vigents, 
degudament inscrits en el Registre competent. 

a.3) En el cas de concórrer en representació d'una persona natural o jurídica caldra portar, a més, el poder 
notarial suficient. 

Els documents podran ser originals o cópies compulsades. 

La compulsa de fotocopies es realitzara a qualsevol dels registres de l'Ajuntament. 

La validació del poder de representació, es realitzara pel lletrat del servei gestor del contracte de 
l'Ajuntament de Sabadell. 

b) Documentació relativa a la solvéncia del contractista conforme a la clausula 22 d'aquest plec. 

c) Documentació relativa al compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat Social. 

c.1) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions tributaries exigides en els 
paragrafs b), c) i d) de l'article 13.1 del RGLCAP, expedida per l'órgan competent de l'administració 
tributaria estatal, la data de la qual haura de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos anteriors a l'últim 
dia del termini per presentar les proposicions. 

c.2) Document acreditatiu d'estar donat d'alta a l'IAE en l'exercici corrent o, l'últim rebut degudament 
abonat, en l'epígraf corresponent a l'objecte del contracte i en relació amb les activitats que realitzi en la 
data de presentació de les proposicions. 

c.3) Certificació administrativa positiva d'estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social de l'article 
14.1 del RGLCAP, expedida per l'órgan competent i en iguals termes que recull l'apartat b) anterior. 

35.3. De no complimentar-se adequadament la documentació requerida en el termini atorgat, s'entendra 
que el licitador ha retirat la seva oferta i se li exigira el 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclós, en concepte de penalitat, que es fara efectiu amb carrec a la garantia provisional, si aquesta 
s'hagués constituit, sense perjudici de l'establert a l'article 71.2 a) de la LCSP. 

En aquest supósit es procedira a demanar la mateixa documentació al següent licitador, en funció de 
l'ordre en que s'hagin classificat les ofertes. 

35.4. En el cas que l'oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que és 
anormalment baixa conforme a l'article 149 de la LCSP, la mesa de contractació requerira en la 
comunicació anterior a l'empresa perqué justifiqui l'oferta en el termini raonable que en cada cas s'indiqui. 

35.5. La proposta de resolució, juntament amb les proposicions i la seva documentació annexa, les actes 
de la mesa de contractació i, si s'escau, dels informes técnics requerits es remetran a l'órgan de 
contractació competent per tal que resolgui el procediment d'adjudicació regulat en aquest plec, amb 
pronunciament exprés sobre les observacions o reserves presentades. 

Clausula 31. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hagi presentat l'oferta económicament més avantatjosa haura de constituir la garantia 
definitiva que li sera fixada en l'acte de classificació, per un import equivalent al 3 per cent del valor del 
domini públic ocupat, la qual s'haura de constituir dins dels quinze dies habils, següents a la notificació de 
l'adjudicació, que es retornara a l'extinció de la concessió. Per determina aquests valors s'han fet servir 
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els valors d'una finca agraria de regadiu al municipi de Sabadell d'acord amb la “Instrucció de comprovació 
de valors dels béns immobles per al 2020” de l'Agencia Tributaria de Catalunya. 

D'acord amb aquesta instrucció les garanties definitives per cadascun dels lots son les següents: 

Lot 1: “Can Gambús-Vallcorba 1”: Es fixa en 3.538,50 euros. 
Lot 2: “Can Gambús-Vallcorba 2”: Es fixa en 2.677,50 euros 

La garantia definitiva respondra dels conceptes establerts a l'article 110 de la LCSP. 

La garantia definitiva es podra constituir en qualsevol de les formes establertes en l'article 108 de la LCSP. 

En el cas en que es facin efectives sobre aquesta garantia penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l'adjudicatari, aquest haura de reposar o ampliar la garantia en la quantia que correspongui en el termini 
de 15 dies naturals des de l'execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució. 

L’import de la garantía definitiva restarà subjecte a variacions, d’acord amb el valor dels béns de l’Agència 
Tributària de Catalunya, corresponent a l’any d’aprovació de la licitació del procediment. 

Clausula 32. ADJUDICACIÓ 

Si l'únic criteri per seleccionar l'adjudicatari és el preu, l'órgan de contractació haura d'adjudicar el contracte 
en el termini maxim de 15 dies a comptar des del següent al de l'obertura de proposicions, que s'inicia 
amb el SOBRE 1 i si s'utilitzen una pluralitat de criteris o l'únic criteri del menor cost del cicle de vida, el 
termini maxim sera de 2 mesos a comptar des de l'obertura del SOBRE 2, de conformitat amb el previst a 
l'article 158 de la LCSP. 

De no produir-se l'adjudicació en els terminis assenyalats, els licitadors tindran dret a retirar la seva 
proposició. 

L'órgan de contractació haura d'adjudicar el contracte en el termini de 5 dies habils següents a la recepció 
de la documentació. 

L'órgan de contractació no podra declarar deserta la licitació, quan existeixi qualsevol oferta o proposició 
que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren a la clausula següent. 

L'adjudicació sera objecte de publicació al perfil del contractant en el termini de 15 dies. Així mateix aquesta 
adjudicació sera notificada als licitadors i candidats per qualsevol medi que deixi constancia de la recepció 
pel seu destinatari. En particular l'Ajuntament la podra efectuar mitjangant un sistema de notificació 
electrónica d'acord amb l'article 151 i la Disposició addicional 15a de la LCSP. 
37.6. Si s'escau, amb la notificació de l'adjudicació s'adjuntara escrit indicant les instruccions que hauran 
de complir els treballadors de l'empresa adjudicataria, quan prestin els seus serveis en dependencies 
municipals respecte de distintius identificadors, actuació en cas d'emergencia i comunicacions en cas 
d'accident, entre d'altres. Aquestes instruccions seran d'obligat compliment per part de l'adjudicatari. 

Clausula 33. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE. 

El contracte es perfeccionara amb la seva formalització, per la qual cosa tant l'adjudicatari com 
l'Ajuntament queden obligats al seu compliment i els seran d'aplicació les disposicions vigents sobre 
contractació administrativa en relació a la resolució, rescissió i denúncia dels contractes i responsabilitats 
en que incorrin en el seu incompliment. 

El contracte es formalitzara mitjangant atorgament de document administratiu, i en donara fe el secretari 
general de la Corporació. 

La formalització del contracte s'haura de dur a terme en un termini maxim de 15 dies habils següents a la 
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, de conformitat amb l'article 153 de la LCSP. 

La formalització del contracte s'haura de dur a terme en un termini maxim de 15 dies habils següents a la 
notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats, a excepció que el contracte sigui susceptible de recurs 
especial en materia de contractació conforme a l'article 44, tal com preveu l'article 153 de la LCSP. 

Quan per raons imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dintre del termini indicat se 
li exigirá l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació (IVA exclós) en concepte de penalitat, que 
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es fara efectiu contra la garantia definitiva constituida, sense perjudici de l'establert a l'article 71.2 b) en 
materia de prohibicions de contractació. 

La formalització del contracte s'ha de publicar, junt amb el corresponent contracte en un termini no superior 
a 15 dies naturals després del seu perfeccionament en el perfil del contractant. 

Clausula 34. CAUSES D'EXTINCIÓ DE LA CONCESSIÓ 

La concessió s'extingira per les següents causes: 

a. Incórrer de forma sobrevinguda en alguna de les prohibicions per contractar previstes al Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic. 

b. Caducitat per venciment del termini. 

c. Revocació unilateral per part de l'Ajuntament de Sabadell. 

d. Mutu acord. 

e. Renuncia per part de la concessionaria 

f. Per incompliment greu de les obligacions de la concessionaria, mitjangant resolució administrativa de 
l'órgan de contractació en el corresponent expedient administratiu sancionador, en compliment de la 
clausula dotzena d'aquest plec per a infraccions molt greus. 

g. Desaparició del bé. 

h. Desafectació del bé. 

i. Qualsevol altra causa prevista en les condicions particulars d'aquesta concessió, en el Reglament del 
Patrimoni dels ens Locals i les generals de la normativa sobre contractació de les administracions 
públiques. 

Clausula 35. EFECTES DE L'EXTINCIÓ 

1. En cas d'extinció, el concessionari haura de deixar lliures i vacus, a disposició de l'Ajuntament 
concedent, els béns objecte de la concessió, en el termini de trenta dies des del moment que s'entengui 
extingida la concessió. Dintre de l'esmentat termini haura d'enretirar al seu carrec tots els elements que 
no hagin de ser objecte de reversió a favor de l'Ajuntament concedent. 

2. Per al cas d'incomplir aquesta obligació, el concessionari reconeix la potestat de l'Ajuntament 
concedent d'acordar i executar, per sí mateix, el llangament, amb les despeses causades a carrec del 
concessionari i podent fer-les efectives l'Ajuntament amb carrec a la garantia constituida. 

3. En els supósits d'extinció anticipada de la concessió per desafectació dels béns que en són l'objecte 
o per revocació de la própia concessió (excepte, en aquest darrer cas, que la revocació tingui naturalesa 
sancionadora d'acord amb l'article anterior), el concessionari tindra dret a ser rescabalat dels danys i 
perjudicis que se li hagin causat. No obstant, no podra retardar el seu desallotjament aHegant la 
circumstancia de no haver percebut encara la indemnització que li pertoqui. 

4. En cas d'extinció per expiració del termini, l'Ajuntament designará, com a mínim un any abans de 
l'expiració, els técnics que hauran de controlar l'estat dels béns concedits, les construccions i les instal-
lacions que hagin de revertir a l'Ajuntament, i que indicaran al concessionari les reparacions que calgui 
efectuar per a qué la reversió s'efectui amb tots els béns en perfectes condicions de manteniment. El 
concessionari haurá d'efectuar aquestes reparacions al seu cárrec i, en cas de no fer-ho, ho fará 
l'Ajuntament a cárrec del concessionari un cop revertida la concessió. 

5. En el moment de lliurament de la possessió a l'Ajuntament concedent, el concessionari haurá de lliurar 
els béns objecte de la concessió, les construccions i instaHacions i qualsevol altre element que hagi de 
ser objecte de reversió, en perfecte estat de conservació. Les reparacions que s'hagin d'efectuar per 
l'incompliment d'aquesta obligació seran realitzades per l'Ajuntament, a cárrec del concessionari, i el seu 
import deduit de la garantia, préviament a la seva devolució. De la restitució de la possessió a l'Ajuntament 
se n'aixecará acta, que també signará el concessionari si hi concorre, en la qual s'especificaran les 
reparacions que s'hagin de realitzar en els béns restituits i revertits. 

6. Un cop restituits els béns i, en el seu cas, efectuades les reparacions, l'Ajuntament concedent retornará 
al concessionari la garantia constituida, o el residu que correspongui, dintre del termini de tres mesos. 
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Clausula 36. REVERSIÓ 

1. En finalitzar la concessió, per qualsevol causa o motiu, el bé de domini públic objecte de la concessió, 
revertirá a l'Ajuntament en bon estat de conservació i lliures de qualsevol cárrega, gravamen o dret 
personal, inscrits o no. 

Clausula 37. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE I PUBLICITAT DE L'ADJUDICACIÓ 

El contracte será formalitzat en document administratiu del qual formaran part el present Plec, i l'oferta de 
l'adjudicatari que seran incorporats com a document definidors dels drets i obligacions de les parts. 

El contracte formalitzat en document administratiu será títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. 
No obstant aixó, el contractista podrá soLlicitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, essent al seu 
cárrec les despeses corresponents. 

Clausula 38. DESPESES DERIVADES DE LA LICITACIÓ 

Seran a cárrec de l'adjudicatari les despeses de tot tipus derivades de la present licitació, inclós l'import 
dels anuncis licitadors i altres que s'ocasionin amb motiu dels trámits preparatoris i atorgament del 
contracte. 

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA. 

1. Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació básica de l'Estat 
o l'autonómica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automáticament modificades en el moment 
en qué es produeixi la seva revisió. En particular, les disposicions de carácter procedimental i organitzatiu 
d'aquest plec que siguin susceptibles de veure's afectades per la legislació comunitária europea, la básica 
de l'Estat o l'autonómica d'aplicació als ens locals catalans que s'adopti a l'objecte de la implantació 
progressiva de la contractació administrativa electrónica s'entendran automáticament modificades en el 
moment en qué es produeixi l'adopció d'aquella. 
2. De verificar-se aquesta revisió, s'autoritza a l'alcalde per introduir al text del Plec les correlatives 
modificacions o els pertinents aclariments. 

3. Les modificacions o aclariments derivats de la revisió operada en la legislació basica de l'Estat o 
l'autonómica d'aplicació als ens locals catalans no necessitaran l'expressa publicació per part de 
l'Ajuntament. 

SEGONA. 

1. Corresponen a l'administració les prerrogatives de direcció i control, interpretació, modificació, 
suspensió, sanció i resolució del contracte en la forma i condicions que preveu la legislació aplicable. 

2. Els actes que la Corporació adopti respecte a la interpretació dels termes del contracte, així com a la 
de les clausules del present Plec i de les dels Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions 
Tecniques Particulars que el regulin, seran immediatament executius, sens perjudici dels recursos que 
procedeixin. 
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TERCERA. 

La jurisdicció competent per coneixer de les controversies que sorgeixin entre les parts d'aquesta 
concessió sera l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

Sabadell, a la data de la signatura electrónica. 

Pedro Álvarez González 

Tecnic lletrat del servei de Sostenibilitat


