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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. 
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IV. D'acord amb el Reglament d'execució (UE) núm. 2016/7, esmentat abans, a partir del 
moment en qué entrin en vigor les disposicions nacionals d'aplicació de la Directiva 2014/24/UE 
i, com a molt tard, el 18 d'abril de 2016, s'ha d'utilitzar amb la finalitat d'elaborar el DEUC, el 
formulari normalitzat que figura en el seu annex 2, el qual és obligatori en tots els seus termes 
i directament aplicable en tots els estats membres.

Aquest Reglament també preveu, en l'annex I, que “per tal de facilitar la tasca dels operadors 
economics en emplenar el DEUC, els Estats membres podran publicar orientacions sobre la 
utilització de dit document, per exemple, per explicar quines disposicions del dret nacional són 
pertinents en relació amb la part III, secció A [motius referits a condemnes penals], precisar que 
en un Estat membre determinat podrien no confeccionar-se llistes oficials d'operadors 
economics autoritzats o expedir-se certificats equivalents, o especificar quines referéncies i 
informació hauran de proporcionar-se per permetre als poders o les entitats adjudicadores 
obtenir un determinat certificat per via electronica”. 

En aquest sentit, la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de l'Estat va aprovar, el dia 
6 d'abril, una Recomanació en relació amb la utilització del DEUC. En aquesta Recomanació, a 
més de fer referéncia al seu abast i ambit, s'estableixen orientacions per als operadors 
economics sobre com s'ha d'emplenar el formulari normalitzat del DEUC, especificant la 
informació susceptible d'estar inscrita en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
de l'Estat (ROLECE). 

V. D'altra banda, el mateix annex I del Reglament preveu que els poders i les entitats 
adjudicadores estan obligats a obtenir la documentació justificativa del compliment dels requisits 
previs dels operadors economics directament, quan aquests estiguin inscrits en una llista oficial 
d'operadors economics autoritzats, sempre que hagin indicat en el DEUC la informació 
necessaria per accedir a la documentació, de manera que les empreses que figurin inscrites en 
una llista oficial d'operadors economics autoritzats només han de facilitar en cada part del 
formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. 

Per tant, les empreses inscrites en el Registre electronic d'empreses licitadores de la Generalitat 
de Catalunya (RELI) o en el ROLECE només estan obligades a indicar en el DEUC la informació 
que  no  figuri  inscrita  en  aquests registres o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas,
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han d'indicar en el DEUC la informació necessaria que permeti a l'organ de contractació, si 
escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. Així, amb la finalitat de 
facilitar als operadors economics l'emplenament del DEUC, es considera convenient establir, 
en el propi formulari normalitzat de DEUC en versió catalana, indicacions per al seu 
emplenament i sobre quines dades de les empreses licitadores es troben inscrites en el RELI. 

Ateses aquestes consideracions, i d'acord amb l'article 4.2 del Decret 376/1196, de 2 de 
desembre, de reestructuració de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, que 
estableix que correspon a aquesta Junta Consultiva elaborar i proposar, en l'ambit de les seves 
competéncies, les instruccions que es considerin oportunes en relació amb la contractació 
administrativa, el Ple de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa aprova la següent 

INSTRUCCIÓ 

Per tal de facilitar l'emplenament del DEUC per part de les empreses licitadores que participen 
en els procediments de contractació pública convocats pels organs de contractació de la 
Generalitat de Catalunya i dels ens locals de Catalunya, així com dels seus sectors públics 
respectius, s'inclouen en cadascun dels apartats del formulari normalitzat de DEUC en versió 
catalana, que s'adjunta com a annex, les instruccions corresponents i, en particular, indicacions 
sobre les dades que poden constar en el RELI i/o en el ROLECE. 

Barcelona, 26 de juliol de 2016



ANNEX 4

MODEL DE COMPROMÍS ADSCRIPCIÓ MITJANS MATERIALS I PERSONALS 

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 

DECLARA que la societat a la qual representa, d'acord amb el que estableix el plec de clausules 
administratives particulars, es compromet a adscriure els mitjans que es determinen a continuació: 

a) Mitjans propis integrats en la seva estructura de l'empresa:

b) Mitjans a adscriure no integrats en 'estructura de l'empresa:

També fa constar que accepta el carácter d'obligació essencial d'aquest compromís. 

, de de 202 

Signat,  



ANNEX 5 

MODEL DE DECLARACIÓ DE LA PART DEL CONTRACTE A SUBCONTRACTAR 

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 

DECLARA que la societat a la qual representa, ha previst en la seva oferta subcontractar parcialment 
l'objecte del contráete i que, als efectes previstos al plec de clausules administratives particulars i 
l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, la relació dels subcontractistes (nom o perfil empresarial), el percentatge parcial i 
total a subcontractar i els imports a subcontractar són els següents: 

Nom Contractista Descripció de la part a subcontractar 
Percentatge 

subcontractació
Import 

€
€

Total €

Que la societat , abans de l'inici de l'execució del contracte, presentara a l'Ajuntament de Sabadell, el 
detall de la relació de subcontractes a realitzar amb identificació exhaustiva de cadascun dels 
subcontractistes (nom, dades de contacte i representant legal) i justificara adequadament, per cadascun 
d'ells, tant l' aptitud per executar les prestacions del contracte mitjangant la referencia als elements 
tecnics i humans dels quals disposa i a la seva experiencia, com que el contractista no es troba incurs 
en cap prohibició de contractar conforme a l'article 71 de la LCSP. 

Que l'empresa comunicara, a requeriment de l'Ajuntament de Sabadell, la documentació que acrediti 
el compliment de les obligacions de pagament al subcontractistes que hagin finalitzat les seves 
prestacions. 

, de de 202 

Signat,  

Ajuntament 
de Sabadell



ANNEX 6

A. MODEL D'AVAL GARANTIA PROVISIONAL 

L'entitat amb CIF i amb domicili (a efectes de notificació i requeriment) al carrer/plaga/avinguda 
CP i en el seu nom amb poders suficients per obligar-se 

en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada en la part inferior d'aquest document. 

AVALA 

A la societat amb CIF en virtut del que disposa el Plec de clausules 
administratives particulars del contracte del contracte, aprovats en data mitjangant acord 

, en concepte de garantia provisional i per del manteniment de l'oferta fins la perfecció del 
contracte, davant l'Ajuntament de Sabadell, per la quantitat de € ( 

). 

Aquest aval tindra validesa mentre l'Ajuntament de Sabadell no autoritzi la devolució de la garantia. 

Aquest aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici 
d'exclusió a que es refereix l'article 1.830 del Codi Civil i amb el compromís de pagar al primer requeriment 
per fer-ho, amb subjecció als termes i condicions generals que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic i l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, d'12 d'octubre. 

(lloc i data d'expedició) 
(raó social de l'entitat) 
(signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari públic) 

VERIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ 
Província: Data: Núm. o Codi:



ANNEX 6

B. MODEL D'AVAL GARANTIA DEFINITIVA 

L'entitat amb CIF i amb domicili (a efectes de notificació i requeriment) al carrer/plaga/avinguda CP i 
en el seu nom amb poders suficients 
per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada en la part inferior d'aquest 
document. 

AVALA 

La societat amb CIF en virtut del que disposa el Plec de 
clausules administratives particulars del contracte del contracte, aprovats en data mitjangant 
acord , en concepte de garantia definitiva i per respondre de les obligacions derivades del 
compliment de l'esmentada contractació, davant l'Ajuntament de Sabadell, per la quantitat de 

€ ( ). 

Aquest aval tindra validesa mentre l'Ajuntament de Sabadell no autoritzi la devolució de la garantia. 

Aquest aval s'atorga solidariament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici 
d'exclusió a que es refereix l'article 1.830 del Codi Civil i amb el compromís de pagar al primer 
requeriment per fer-ho, amb subjecció als termes i condicions generals que disposa la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic i l'article 56 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, d'12 d'octubre. 

(lloc i data d'expedició) 
(raó social de l'entitat) 
(signatures dels apoderats, degudament legitimades per fedatari públic) 

VERIFICACIÓ DE LA PRESENTACIÓ 
Província: Data: Núm. o Codi:



ANNEX 7

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE COMPRÉS EN CAP DE LES 
CIRCUMSTÁNCIES QUE IMPEDEIXEN CONTRACTAR AMB L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I QUE 
DETERMINA L'ARTICLE 71 DE LA LLEI 9/2017, DE 8 DE NOVEMBRE, DE CONTRACTES DEL 
SECTOR PÚBLIC

A Sabadell,  ...........  

En/Na  ................. , amb DNI. núm.  .....................  en nom propi/en representació de la 
societat ........................................... , amb CIF núm.  ..........  domiciliada a  ................................  davant 
 .....................................  (INDICAR CÁRREC I TREURE AQUESTA NOTA DEL DOCUMENT) de 
l'Ajuntament de Sabadell, facultat/da per delegació expressa de l'alcalde d'aquest, segons Decret 
assistit pel secretari de la Corporació,  ................................................ , que dóna fe de l'acte. 

Compareix a l'efecte de prestar la declaració responsable, preceptuada en l'article 65 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 dels Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de gener 
(en endavant LCSP), i en la representació que té, declara que té plena capacitat d'obrar i no es troba 
incurs en cap de les circumstancies de prohibició de contractar amb l'Administració Pública, establertes 
per l'article 71 de la LCSP que figuren a continuació: 

a) Haver estat condemnada mitjangant sentencia ferma per delictes de terrorisme, constitució o 
integració d'una organització o grup criminal, associació iHícita, finangament iLlegal dels partits 
polítics, explotació d'éssers humans, corrupció en els negocis, trafic d'influencies, suborn, fraus, 
delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra els drets dels treballadors, 
prevaricació, malversació, negociacions prohibides als funcionaris, blanqueig de capitals, delictes 
relatius a l'ordenació del territori i l'l'urbanisme, la protecció del patrimoni historie i el medi ambient, 
o a la pena d'inhabilitació especial per a l'exercici de professió, ofici, indústria o comerg. 

b) Haver estat sancionada amb caracter ferm per infracció greu en materia professional, que posi en 
entredit la seva integritat de disciplina de mercat, de falsejament de la competencia, d'integració 
laboral i d'igualtat d'oportunitats i no-discriminació de les persones amb discapacitat, o 
d'estrangeria, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent; per infracció molt greu en 
materia mediambiental, d'acord amb l'establert en la normativa vigent; o per infracció molt greu en 
materia laboral o social, d'acord amb l'establert en el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions 
de l'ordre social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, així com per la infracció 
greu prevista en l'article 22 de l'esmentat text. 

c) Haver soLlicitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarada insolvent en qualsevol 
procediment, trobar-se declarada en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l'eficacia un conveni 
o s'hagi iniciat un expedient d'acord extrajudicial de pagaments, estar subjecta a intervenció judicial 
o haver estat inhabilitada d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi 
conclos el període d'inhabilitació fixat en la sentencia de qualificació del concurs. 

d) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o de Seguretat Social imposades 
per les disposicions vigents, en els termes que reglamentariament es determinin; o, en el cas 
d'empreses de 50 o més treballadors, no complir el requisit que almenys el 2 per cent dels seus 
empleats siguin treballadors amb discapacitat, de conformitat amb l'art. 42 del Reial decret legislatiu 
1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, en les condicions que es determinin reglamentariament; 
o en el cas, de més de 250 treballadors, no complir amb l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat 
conforme a l'establert a l'article 45 de la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat de 
dones i homes. 

e) Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable a que es refereix l'article 140 o 



en facilitar qualssevol altres dades relatives a la seva capacitat i solvencia, o haver incomplert, per 
una causa que li sigui imputable, l'obligació de comunicar la informació prevista a l'article 82.4 i 
l'article 343.1 de la LCSP. 

f) Estar afectat per una prohibició de contractar imposada en virtut de sanció administrativa ferma, 
d'acord amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, o a la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria. 

g) Estar incursa la persona física o els administradors de la persona jurídica en algun dels supósits de 
la Llei 3/2015, de 30 de marg, reguladora de l'exercici de l'alt carree de l'Administració General de 
l'Estat, o les respectives normes de les Comunitats Autónomes, de la Llei 53/1984, de 26 de 
desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, o tractar-se 
de qualsevol dels carrecs electius que regula la Llei Organica 5/1985, de 19 de juny, del regim 
electoral general, en els termes que s'hi estableixen. 

h) Haver contractat persones respecte de les quals s'hagi publicat en el “Butlletí Oficial de l'Estat” 
l'incompliment a que es refereixen l'article 15.1 de la Llei 3/2015, de 30 de marg, reguladora de 
l'exercici de l'alt carrec de l'Administració General de l'Estat, o les normes respectives de les 
Comunitats Autónomes, per haver passat a prestar serveis en empreses o societats privades 
directament relacionades amb les competencies del carrec exercit durant els dos anys següents a 
la data de cessament en el carrec. 

i) Haver retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un procediment d'adjudicació, o 
haver impossibilitat l'adjudicació del contracte a favor seu per no haver complert el que estableix 
l'apartat 2 de l'article 150.2 de la LCSP dins el termini assenyalat amb dol, culpa o negligencia. 

j) Haver deixat de formalitzar el contracte, que ha estat adjudicat a favor seu, en els terminis que 
preveu l'article 153 de la LCSP per causa imputable a l'adjudicatari. 

k) Haver incomplert les clausules que són essencials en el contracte, incloses les condicions especials 
d'execució establertes d'acord amb el que assenyala l'article 202 de la LCSP quan l'incompliment 
esmentat hagi estat definit en els plecs o en el contracte com a infracció greu, amb dol, culpa o 
negligencia en l'empresari, i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la 
indemnització de danys i perjudicis. 

l) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma de 
qualsevol contracte signat amb una entitat de les compreses a l'art. 3 de la LCSP. 

DAVANT MEU, 
(Indicar carree i treure aquesta nota del document)

Dono fe 
El secretari general 

El compareixent



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

TEXT REFÓS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE L'ADJUDICACIO PER  
CONCURS PUBLIC, DEL CONTRACTE DE CONCESSIO DE L'ÚS PRIVATIU DE LES FINQUES 
PUBLIQUES DE REGADIU DE L'AJUNTAMENT DE SABADELL.    
         

PRIMERA.- OBJECTE 

L’objecte del present plec és establir les prescripcions tècniques que regiran en l’adjudicació, per 
concurs públic, mitjançant concessió administrativa de les parcel·les agràries de regadiu de propietat 
municipal amb la finalitat de mantenir l’activitat agrària al rodal de Sabadell i preservar les propietats del 
sòl, mantenir la seva productivitat i potenciar la biodiversitat del Parc Agrari i el Rodal. 

La concessió administrativa es realitzarà per separat per tres lots de finques amb les següents 
referències cadastrals: 

Lot 1: “Can Gambús-Vall Corba 1” Parcel·la municipal amb referència 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 hectàrees. 

Lot 2: Can Gambús-Vall Corba 2”: correspon a la part grafiada a l’Annex 2 d’aproximadament 2,55 
hectàrees de la parcel·la municipal amb referència 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. 

SEGONA.- DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA CONCESSIÓ 

La concessió d’ús privatiu es fa sobre les parcel·les de cada lot, anteriorment mencionades, amb 
l’objectiu de garantir la persistència de l’agricultura en aquestes propietats municipals i evitar la seva 
degradació així com la pèrdua de qualitat del sòl agrari i del paisatge del rodal. 

Amb aquesta concessió es pretén donar resposta a tot allò que proposa el Pla Director per a la Gestió 
i el Desenvolupament del Parc Agrari de Sabadell i el Pla Especial de Desenvolupament i Millora del 
Parc Agrari de Sabadell (PE-90)), concretament, el manteniment de l’activitat agrícola i ramadera 
econòmicament viable i ambientalment sostenible que permeti aconseguir un espai periurbà de qualitat 
agrària amb un alt valor paisatgístic amb l’entorn natural. 

TERCERA.- CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA CONCESSIÓ  

De qualsevol forma i d’acord amb l’expressat en l’article 623-9 la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre 
sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres 
primer, segon tercer , quart i cinquè “és obligació derivada de la concessió la de conrear segons ús i 
costum del bon pagès, d’acord amb les bones pràctiques agràries 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 ecològica aprovada per la 
Unió Europea. Respecte a les acreditacions necessàries per garantir que la producció es desenvolupa 
sota criteris de producció agrària ecològica l’Ajuntament serà l’encarregat d’inscriure les finques al 
Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE) mentre que el concessionari haurà d’abonar 
la quota de canvi de nom i la quota base per a l’operador productor que estipula el Consell Català de 



Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Per tant, es seguiran les pràctiques recollides als Reglaments 
europeus sobre producció i etiquetat del productes ecològics (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 sòl, pèrdua de matèria 
orgànica i biodiversitat és obligatori realitzar rotacions de cultiu introduint diferents famílies (solanàcies, 
lleguminoses, liliàcies, 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, tomàquet de penjar, ceba, etc.). 

3) Reduir l’ús de fertilitzants i gestionar-los d’acord amb les recomanacions d’horta en producció 
ecològica, en aquest cas queda prohibit l’ús de fertilitzants minerals no admesos en producció ecològica. 
D’acord amb la normativa de producció ecològica 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 serà sempre reg localitzat (reg per goteig 
amb emisors que no superin els 16 L/hora); puntualment i amb coordinació amb el servei de 
Sostenibilitat de l’Ajuntament de Sabadell, per motius climàtics, de control de plagues o fisiopaties es 
permetrà l’ús de microaspersors o reg per inundació. La despesa associada al bombament de l’aigua i 
el cànon d’aigua legalment aplicable anirà a càrrec del concessionari. 

5) Pel control de plagues es potenciarà l’ús d’enemics naturals, marges de cultiu, rotacions i lluita 
biològica. Els tractaments fitosanitaris es realitzaran únicament amb productes autoritzats per la norma 
de producció ecològica i sí es compromet la viabilitat del cultiu. 

6) Per mantenir la biodiversitat es potenciarà la implantació de marges verds amb espècies autòctones 
que actuïn com a reservoris de fauna útil. 

7) Fomentar les tècniques de conreu (sembra directa, conreu mínim) aplicables a les diferents rotacions 
que permetin mantenir el contingut de matèria orgànica al sòl 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 realitzarà sempre per mitjans mecànics, encoixinats, falses 
sembres, solarització, etc.  

9) La gestió dels residus de cultiu es farà a la pròpia finca incorporant les restes al sòl, 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 respectarà la normativa legal d’aplicació de productes fitosanitaris, fertilitzants i de neteja de la 
maquinària. 

11) El concessionari estarà obligat a mantenir en bones condicions les superfícies no conreades, per 
aquest motiu en les terres agràries es realitzaran les tasques culturals necessàries per mantenir  i 
potenciar la biodiversitat reduint, en la mesura de les seves possibilitats, l’aparició d’espècies herbàcies 
invasores o lligades a tècniques de conreu pot respectuoses amb el medi. En les zones classificades 
com a forestals o pastures el concessionari haurà de mantenir nets els camins i el sotabosc existent. 

12) El concessionari haurà de potenciar l’activitat agrària del Parc Agrari i del rodal i per això serà 
necessària la seva adhesió com a productor de productes de qualitat dins de la Marca Parc Agrari de 
Sabadell. 

13) El concessionari haurà de comunicar a l’Ajuntament la detecció de qualsevol anomalia que pugui 
afectar a l’ús de l’espai i facilitar l’accés als tècnics municipals o persones que es designin per tal de 
corregir-la el més aviat possible. 



14) El concessionari haurà de facilitar l’accés als serveis tècnics municipals o a les empreses 
autoritzades per l’Ajuntament per dur a terme les obres, infraestructures públiques, que afectin a les 
parcel·les. En tot cas, l’Ajuntament vetllarà perquè 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 perquè es prenguin, quan s’escaigui, les mesures adequades 
per a la restauració o el condicionament de les àrees alterades i de compensació del dany i/o pèrdua 
en les collites per l’obra corresponent. 

15) Respectar i atendre els convenis de col·laboració 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 pèrdua per a l’agricultor.  
La responsabilitat civil i penal derivades d’aquestes visites seran assumides en tot moment per les 
entitats titulars dels convenis de col·laboració amb l’Ajuntament 

16) El concessionari haurà de dur a terme l’explotació agrària 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 produïts. 

17) Qualsevol altre dret que es declari i constitueixi arrel de nova normativa agrària que afavoreixi la 
millor gestió de la finca, haurà de ser declarat per l’Ajuntament de Sabadell. 

Sabadell, a data de la signatura electrònica 

Pere Muñoz Odina 
Tècnic del Servei de Transició Energètica 



ANNEX NÚM 1. Finques del Lot 1 “Can Gambús-Vallcorba 1”. 

Figura 1. Localització de la finca de regadiu Lot 1, marcada amb color blau a la fotografia aèria, 
dins de la finca municipal de Can Gambús-Vallcorba 1. 



ANNEX NÚM 2. 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 aèria, 
dins de la finca municipal de Can Gambús-Vallcorba 2. 



La qual cosa es fa publica per al coneixement general. 

Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 

El tinent d’alcaldessa de l’àrea de Cohesió Territorial, 
Desenvolupament Urbà, Seguretat i Civisme, 

Jesús Rodríguez Padilla 
�
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