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1. Antecedents   

El Pla d’acció ambiental de l’agenda 21 local (A21L) i el programa d’actuació 

municipal (PAM) estableixen la necessitat de fomentar l’eficiència energètica 

l’ús  d’energies  renovables,  ambdós  necessaris  per  aconseguir  estalviar 

recursos i reduir l’emissió de gasos efecte hivernacle. 

Granollers ha treballat  els darrers anys en el  sí  de la  Xarxa de Ciutats i 

Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, entre d’altres en 

el àmbit de l’eficiència i estalvi energètic i en les eines efectives per conèixer 

les emissions de CO2 locals i reduir-ne la seva producció al municipi.

El Ple de l'Ajuntament de Granollers, en sessió celebrada el 29 de juliol de 

2008,  va  aprovar  l'adhesió  de  la  Corporació  al  Pacte  d'Alcaldes  per 

aconseguir  els  objectius  comunitaris  de  reducció  d'emissions  de  gasos 

efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades 

amb fonts  d'energia  renovables.  En  el  mateix  acord  es  van  adoptar  els 

compromisos derivats del pacte, entre els que hi ha  elaborar un Pla d'Acció 

per l’Energia Sostenible (PAES) en un termini màxim d’un any des de la data 

d'Adhesió al Pacte. Per a la realització d’aquestes tasques es va disposar 

del  suport,  regulat  mitjançant  conveni,  de  l’Àrea  de  Medi  Ambient  de  la 

Diputació de Barcelona.

Per valorar les actuacions a incloure en el PAES va ser necessari primer, 

saber quins són els sectors més consumidors d’energia a la ciutat. Així es va 

elaborar  un  inventari  d’emissions  locals  de  tot  el  municipi  a  partir  del 

DESGEL(Programa  de  Diagnòstic  Energètic  i  Simulador  d’emissions  de 

Gasos  amb  Efecte  hivernacle  Locals)  que  permet  obtenir  la  radiografia 

energètica i les emissions de CO2eq de tota la ciutat. El desembre de 2008 

es lliurà a l’Ajuntament un informe amb les emissions locals quantificades, 

informe realitzat per Barcelona Regional.
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El programa DESGEL ha permès disposar d’una foto de tot el municipi, amb 

valors absoluts i indicadors, del consum energètic i les emissions de gasos 

d’efecte hivernacle. Cal afegir que el consum i emissions de GEH degut a la 

mobilitat ha estat calculat a partir de l’ elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 

(aprovat  definitivament  en  el  ple  de  juny  de  2009)  i  calibrant  els  valors 

històrics de la metodologia DESGEL pel càlcul del consum del parc mòbil 

segons els resultats del PMU.

Fent un resum dels principals resultats del inventari d’emissions resulta que 

al 2005 es van emetre 354.226,89 ( 6 tn/hab). De les emissions del 2005, el 

principal  emissor  va  ser  el  sector  industrial  (42,8%),  seguit  del  terciari  i 

domèstic  (19,45% i  18,79% respectivament),  el  transport  (que  segons  el 

PMU va emetre un 10,13% del total del municipi), i finalment li segueix el 

tractament de residus (7.29%), el municipal (1,3%) i la construcció (0,2%).

Considerant  l’objectiu  PAES,  Granollers  ha  de  reduir  les  emissions  en 

40.513,28 tones de C02eq (20%de les emissions al 2005 sense el sector 

industrial) amb projectes que s’han d’executar fins al 2020. Aquest objectiu 

s’ha separat en dos nivells, per una banda es defineix l’objectiu d’execució 

prioritària que implica reduir 6.350,62 tn GEH (2020) les emissions d’aquells 
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sectors  on  pot  directament  actuar  l’administració  local,  i  que  a  més  les 

reduccions  són  directament  mesurables  amb  els  indicadors  d’acció  del 

PAES. El segon objectiu, acumulable al primer, representa el compromís de 

reduir les emissions en aquells altres sectors on tan sols indirectament pot 

actuar l’administració local i es quantifica en la reducció de 34.162,66 tn de 

C02eq.

El Pla d'Acció per l'Energia Sostenible (PAES), 2009-2020, es va aprovar el 

juliol de 2009 i té la finalitat global de reduir les emissions de CO2 un mínim 

del 20% respecte les emissions de 2005. El PAES contempla 236 projectes, 

dels  quals  127 projectes  són en edificis  públics,  i  la  resta  són en altres 

àmbits: mobilitat urbana, residus, millora de l’enllumenat púbic i semàfors, 

millores en la gestió energètica municipal, generació elèctrica, renovació de 

la flota de vehicles i d’altres relacionats amb el sector residencial, terciari i 

industrial. 

2. Aprofitament d’energia solar fotovoltàica en cobertes municipals   

Entre les actuacions incloses en el PAES es troba la concessió d’un dret d’ús 

sobre  uns  béns  de  domini  públic  per  a  la  construcció  i  explotació  de 

sistemes  de  producció  d’energia  elèctrica  mitjançant  la  tecnologia  solar 

fotovoltaica.  En  total  es  proposaven  instal·lacions  a  setze  cobertes 

d’equipaments.
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Des l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, dins del programa 

de suport a la implantació d’accions de sostenibilitat energètica als municipis 

de la província, es va redactar un plec model per a la cessió de cobertes, per 

facilitar l’execució d’accions orientades al compliment dels compromisos del 

pacte d’alcaldes i alcaldesses. Aquest plec, ha estat adaptat a la realitat de 

Granollers, modificant el seu redactat i establint uns annexos amb els bens 

de domini públic que una primera etapa són objecte de concessió del dret 

d’ús de cobertes. Aquests espais són:

• Escola Municipal del Treball 
• Centre Vallés 
• CEIP Pau Vila 
• Centre Cívic Nord 
• Col·legi Granullàrius 
• Pavelló Congost 
• Escola Bressol Municipal del Lledoner, el Teler 

En addició a les modificacions del plec per adaptar-lo a la realitat local, s’ha 

treballat els darrers tres mesos amb  KPMG Abogados S.L. i tècnics de la 

mateixa Diputació de Barcelona, per tal d’ajustar a la legalitat  del plec al 

Real  Decret  1565/2010  Real  Decreto,  de  19  de  novembre,  pel  qual  es 

regulen i modifiquen determinats aspectes relatius a la activitat de producció 

d’energia elèctrica en règim especial. També ha col·laborat en la revisió de 

les condicions administratives i tècniques la cap de l’oficina  de contractació 

municipal, Núria Blanchar. 

S’estableix un període de durada de la concessió de 25 anys, comptador 

des de la corresponent  acta d’inici  de producció.  Aquesta acta acreditarà 

l’inici de la venda d’energia a efectes d’aquesta concessió, i les parts hauran 

de signar-la a la primera mensualitat en la que cadascuna de les plantes 

solars estigui en funcionament i venent energia a la xarxa de distribució.

Entre les condicions que regula el plec per a la concessió del dret d’ús de 

cobertes es troba la contraprestació que rebrà l’Ajuntament, que es tractarà 

d’una  contraprestació  variable  en  funció  del  cànon  d’adjudicació  de  la 

licitació  i  de  les  vendes  de  l’electricitat  produïda  a  les  instal·lacions 

fotovoltàiques.  La  contraprestació  serà  calculada  atenent  a  la  següent 

fórmula:
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IB = IB(adj)· C0(%)

on:

IB:   Ingressos bruts de l’Ajuntament per la 
concessió.

IB(adj):  Ingressos  bruts  (xifra  de  vendes) de 
l’adjudicatari  per  a  la  venda  de  l’energia 
generada  per  cadascuna  de  les  plantes 
solars. Per a la determinació dels ingressos 
bruts es tindrà en compte la tarifa regulada 
vigent en cada moment per kW/h de efectiva 
producció  que  s’estableix  d’acord  amb  la 
normativa  aplicable  així  com  qualsevol 
indemnització  rebuda  per  part  del 
concessionari  en  relació  amb  el  lucre 
cessant.

C0(%): Cànon ofertat (percentatge sobre els 
ingressos bruts derivats de la venda de 
l’energia generada).

Sens perjudici de l’anterior, e independentment de la potència finalment 
instal·lada, la contraprestació tindrà un import mínim calculat a partir de la 
fórmula següent: 

Imin = FPN ·Pinst·Tpot·12mesos

on:

Imin: Ingressos mínims a percebre per part de 
l’Ajuntament per la concessió, per cada una de les 
plantes solars.

PIns: Potència nominal estimada en kW d’acord 
amb l’annex I per a la corresponent planta solar. 

TPot: Terme de potència €/kW·mes, Reial Decret 
vigent aprovat periòdicament pel “Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio” (MYTIC). Es 
revisarà anualment.

FPN : Fracció corresponent al percentatge exigit 
de potència nominal instal·lada en aquells edificis 
on se situen instal·lacions fotovoltaiques del tipus 
1. Actualment representa un 25%, segons en el 
Reial Decret 1565/2010.
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Així en el supòsit de que, analitzada independentment planta per planta, el 
cànon sobre els ingressos bruts impliqués una quantitat menor a percebre 
per part de l’Ajuntament, com a mínim aquesta xifra serà la quantia mínima 
del cànon a satisfer per part de l’adjudicatari. 

3. Estudi Econòmic

La  generació  d'energia  elèctrica  per  a  cada  una  de  les  instal·lacions 
dependrà d'un seguit de factors com poden ser: la tecnologia a implantar, 
superfície de la instal·lació a realitzar o fins i tot aspectes meteorològics. Per 
sobre de tots aquest condicionants es pot aproximar l'energia generada per 
a  cada  instal·lació,  sempre  partint  del  dimensionat  de  la  instal·lació  a 
executar i les mitjanes de producció elèctrica estàndards.

La  facturació  econòmica  no  representa  els  beneficis  nets  de  l'empresa 
promotora de la instal·lació, doncs cal tenir en compte el cost d'execució de 
la inversió i el cost de manteniment, així com els interessos a pagar dels 
crèdits necessaris per a fer front al total de la despesa, entre d'altres.

Prenent de sortida un preu kWh de 0.30 € segons les ofertes presentades 
per diferents enginyeries a l’Ajuntament de Granollers ( Alterna, TFM,...)es 
preveu una facturació  per  a l'explotació de les instal·lacions  d'acord  a la 
taula següent:

Amb la  hipòtesi  d’un  cost  relatiu  d'implantació  de  3,56  €/Wp (segons  el 
dimensionat d’inversió inicial estimada), amb la hipòtesi de cost aproximat (si 
s’utilitza  la  tecnologia  de  policristal·lí),  i  considerant  una  amortització 
constant, els beneficis bruts estimats de l’adjudicatari es presenten a la taula 
següent.  Addicionalment  caldrà considerar  pel  càlcul  del  benefici  net  uns 
costos d'explotació estimats per any que oscil·len entre 7.000-10.000 euros 
per a tot el lot d’instal·lacions a licitar. 

La  contraprestació  que  rebrà  l'Ajuntament  a  canvi  de  la  cessió  de  les 
cobertes és variable i forma part de les ofertes a valorar amb paràmetres 
puntuables en el concurs públic,  basats en el cànon ofertat. Si més no, i 
d'acord a les tendències de mercat actuals,  podem estimar que s’oferiran 
cànons situats entre el 3% i el 6% de les vendes d’electricitat de les plantes. 

LOCALITZACIÓ

23,46 28.774,10 8.799,95 11.078
23,46 28.774,10 8.799,95 11.078
23,46 28.774,10 8.799,95 11.078
23,46 28.774,10 8.799,95 11.078
66,24 77.398,90 23.670,83 29.799
73,60 89.854,70 27.480,17 34.598
23,46 28.774,10 8.799,95 11.078

TOTAL 257,14 311.124,10 95.150,77 119.787

POTÈNCIA 
INSTAL·LADA 

[kWp]

PRODUCCIÓ 
[kWh/anual]

FACTURACIÓ 
ECONÒMICA [€]

ESTALVI CO2 [kg]

Escola Municipal del Treball
Col·legi Granulàrius

Centre Vallès
Centre Cívic Nord

CEIP Pau Vila
Pavelló Congost

Escola Bressol el Lledoner
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(*)Cal deduir la despesa de manteniment, assegurança, OMEL, ...que algunes enginyeries  
estimen entre 7.000 i 10.000 €
(**) S'ha estimat l'interval  d'ingressos amb un rang de cànon entre el 3 % i el 6% , però  
aquestes  xifres  no  són  en  cap  cas  limitadores  al  cànon  que  pugui  ofertar  l'empresa  
adjudicatària.

Així, en funció del cànon ofert per part de l'adjudicatari la contraprestació per 
a  la  cessió  de  les  cobertes,  un  cop  instal·lades  i  funcionant  suposa  un 
ingressos municipals entre 2.854,52 i 5.709 euros anuals, el que suposarà al 
finalitzar els 25 anys de contracte, entre els 71.363 € i 142.726,25€ (amb un 
preu de venda d’energia constant).

Per  altra  banda,  sens  perjudici  de  l’anterior,  e  independentment  de  la 
potència  finalment  instal·lada,  la  contraprestació  tindrà  un  import  mínim 
equivalent a l’obligació de l’Ajuntament a mantenir la vigència del contracte 
de subministrament d’energia actualment contractat al bé de domini públic 
on s’instal·li la planta fotovoltaica, durant tot el període de la concessió del 
dret d’ús, sense que la potència contractada pugui ser inferior al 25% de la 
potència de la planta fotovoltaica que s’instal·li. La contraprestació mínima 
s’estima de 1.203 euros anuals.

LOCALITZACIÓ

3,00% 6,00%
83517,6 8799,95 5459,25 264 528
83517,6 8799,95 5459,25 264 528
83517,6 8799,95 5459,25 264 528
83517,6 8799,95 5459,25 264 528

235814,4 23670,83 14238,25 710,12 1420,25
262016 27480,17 16999,53 824,41 1648,81
83517,6 8799,95 5459,25 264 528

TOTAL 915418,4 95150,75 58534,01 2854,52 5709,05

COST 
INSTAL·LACIÓ [€]

FACTURACIÓ 
ECONÒMICA 

[€/anual]

BENEFICIS BRUTS 
ESTIMATS DE 

L'ADJUDICATARI 
Sense descomptar 

les despeses 
d'explotació (*) 

[€/anuals]

INTERVAL INGRESSOS  
AJUNTAMENT     [€]

Rang de cànon teòric (**)
Escola Municipal del Treball

Col·legi Granulàrius
Centre Vallès

Centre Cívic Nord
CEIP Pau Vila

Pavelló Congost
Escola Bressol el Lledoner

C2972 69,28 1.646,09 20,00 5,00 98,04
40000504197 25,00 594,00

20,00 5,00 98,0440000504636 100,00 2.376,00
40025264624 125,00 2.970,00
40000035795 100,00 2.376,00 20,00 5,00 98,04
40017830396 40,00 950,40

60,00 15,00 356,40
40017838017 46,00 1.092,96

B4183 170,00 4.039,20
20,00 5,00 98,04

B4499 8,83 209,80
75138 40,00 950,40 20,00 5,00 98,04

40016696995 25,00 594,00 60,00 15,00 356,40

220 55 1.203

Nº PÒLISSA 
ELÈCTRICA

POTÈNCIA 
CONTRACTADA [kWh]

COST ANUAL 
POTÈNCIA  [€]

POTÈNCIA 
INSTAL·LACIÓ FV 

[kW]

POTÈNCIA 
MÍNIMA 

CONTRACTADA 
[kW]

Cost anual de la 
POTÈNCIA 

MÍNIMA 
CONTRACTADA 

[€]

Contraprestació 
mínima

10



Proposta de 

PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC 
PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE 
DIFERENTS COBERTES D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS 

FOTOVOLTAICS 

     AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Febrer 2011

11



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  I  DE 
CONDICIONS  TÈCNIQUES  QUE  HA  DE  REGIR  LA 
LICITACIÓ  PER  A  LA CONCESSIÓ  D’UN  DRET  D’ÚS 
SOBRE  DIFERENTS  COBERTES  D’EQUIPAMENTS 
MUNICIPALS PER A LA CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ 
DE  SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

1
12



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

ÍNDEX

TITOL I. Disposicions generals.........................................................................4
Clàusula 1 Objecte de present plec de clàusules......................................4
Clàusula 2 Delimitació dels béns de domini públic objecte de la present 
concessió...................................................................................................4
Clàusula 3 Àmbit de la concessió..............................................................4
Clàusula 4 Llei aplicable a la present licitació i naturalesa de la relació 
entre ajuntament i adjudicatari...................................................................5
Clàusula 5 Durada de la concessió...........................................................5
Clàusula 6 De les construccions................................................................5
Clàusula 7 Fixació del cànon.....................................................................5
Clàusula 8 Pagament del cànon................................................................7
Clàusula 9 Impostos i despeses................................................................7
Clàusula 10 Garanties ...............................................................................7
Clàusula 11 Garanties reals.......................................................................8
Clàusula 12 Causes d’extinció del dret......................................................8
Clàusula 13 Rescat de l’Ajuntament..........................................................9
Clàusula 14 Extinció pel transcurs del període de temps..........................9
Clàusula  15  Extinció  de  la  concessió  per  una  causa  imputable  al 
concessionari.............................................................................................9
Clàusula 16 Desmuntatge o Reversió.......................................................9
Clàusula 17 Indemnització per resolució anticipada de la concessió per 
qualsevol causa.......................................................................................10
Clàusula 18 Transmissió del dret.............................................................10
Clàusula 19 Cessió de l’edifici.................................................................10
Clàusula 20 Autoritzacions administratives i risc d’explotació.................11

TÍTOL II. Contingut Obligacional de la concessió.........................................11
Clàusula 21 Drets de l’Ajuntament...........................................................11
Clàusula 22 Obligacions de l’Ajuntament................................................11
Clàusula 23 Facultats de l’Ajuntament, inspecció...................................12
Clàusula 24 Drets del concessionari........................................................12
Clàusula 25 Condicions generals de les obres i instal·lacions a realitzar 
pel concessionari.....................................................................................12
Clàusula 26 Obligacions essencials del contractista...............................14
Clàusula 27 Modificació del contracte.....................................................15
Clàusula 28 Assegurances......................................................................16
Clàusula 29 Responsabilitat de l’Ajuntament..........................................17
Clàusula 30 Drets d’emissió....................................................................17
Clàusula 31 Informació periòdica.............................................................17

TÍTOL III. Condicions Tècniques.....................................................................17
Clàusula 32 Compatibilitat entre l’execució de les obres i el funcionament 
de les activitats municipals i manteniment de les cobertes.....................17
Clàusula 33 Danys causats com a conseqüència de l’execució de les 
obres........................................................................................................18

TÍTOL IV. Tramitació de la licitació.................................................................18
Clàusula 34 Procediment d’adjudicació...................................................18
Clàusula 35. Condicions de capacitat dels licitadors...............................18
Clàusula 36 Presentació de proposicions................................................19

2
13



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Clàusula 37 Lloc, termini i forma de presentació de les propostes i visites 
als emplaçaments....................................................................................19
Clàusula 38 Mesa de contractació...........................................................20
Clàusula 39 Contingut de les proposicions..............................................20
Clàusula 40 Presentació de variants.......................................................23
Clàusula 41 Presentació de millores........................................................23
Clàusula 42 Rebuig de proposicions.......................................................23
Clàusula 43 Examen de les proposicions................................................23
Clàusula 44 Primera Obertura de pliques................................................24
Clàusula 45 Segona obertura de pliques.................................................25
Clàusula 46 Criteris per a l’adjudicació....................................................25

TÍTOL V. Adjudicació i formalització..............................................................27
Clàusula 47 Proposta d’Adjudicació........................................................27
Clàusula  48  Renuncia  a  la  celebració  del  contracte  i  desistiment  del 
procediment..............................................................................................27
Clàusula 49 Adjudicació ..........................................................................27
Clàusula 51 L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els licitadors.
..................................................................................................................28
Clàusula 52 Vigència de les Ofertes........................................................29
Clàusula 53 Formalització del contracte..................................................29
Clàusula 54 Escriptura pública................................................................29
Clàusula 55 Manca de formalització imputable a l’adjudicatari...............29

TÍTOL VI. Règim Sancionador.........................................................................30
Clàusula 56 Règim de faltes i sancions contractuals..............................30
Clàusula 57 Faltes contractuals...............................................................30
Clàusula 58 Sancions contractuals..........................................................31

TÍTOL VII. Finançament de les plantes...........................................................31
Clàusula 59 Finançament........................................................................31

TÍTOL VIII. Disposicions finals........................................................................32
Clàusula 60 Jurisdicció competent..........................................................32

ANNEX I Documentació descriptiva de les cobertes ...................................33
ANNEX II Model de sol·licitud..........................................................................34
ANNEX III Model de proposició.......................................................................35
ANNEX IV Model de declaració article 49 LCSP............................................36
ANNEX V Fitxa informació periòdica .............................................................37

3
14



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I DE CONDICIONS TÈCNIQUES QUE 
HA DE REGIR LA LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE 
DIFERENTS  COBERTES  D’EQUIPAMENTS  MUNICIPALS  PER  A  LA 
CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ DE  SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1 Objecte de present plec de clàusules
L’Ajuntament de Granollers licita la concessió d’un dret d’ús sobre uns béns de domini 
públic  per a la  construcció i  explotació  de plantes de producció d’energia  elèctrica 
mitjançant la tecnologia solar fotovoltaica. La concessió demanial també s’estendrà als 
espais  necessaris  per  ubicar-hi  els  inversors,  els  quadres  de  mesura  i  les  seves 
proteccions, en cas que sigui necessari construir-los.

Amb aquesta concessió s'avança en l'execució de diversos projectes inclosos en el Pla 
d'Acció per l'Energia  Sostenible  de Granollers,  PAES,  aprovat  el  juliol  de 2009.  El 
PAES és el conjunt d’accions a impulsar des de l’Ajuntament (d’acord als compromisos 
adquirits amb la signatura el juliol de 2008 del Pacte d’Alcaldes/Alcaldesses) i que té 
per finalitat reduir les emissions de C02eq un mínim del 20% respecte les de 2005 i millorar 
l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables, amb increments també del 20 % 
respecte la situació inicial.

Clàusula 2 Delimitació dels béns de domini públic objecte de la 
present concessió

Els  béns  de  domini  públic  objecte  de  la  present  concessió  són  titularitat  de 
l’Ajuntament de Granollers i són els relacionats a l’ANNEX I.

Clàusula 3 Àmbit de la concessió
L’adjudicació  de  la  present  licitació  autoritzarà  al  beneficiari  a  la  construcció  i 
l’explotació comercial de les plantes solars situades a les cobertes dels béns de domini 
públic que s’indiquen a l’Annex I del present plec i que són de titularitat municipal, amb 
les particularitats que a continuació s’expressen:

a) La concessionària haurà de projectar, construir i explotar, pel seu exclusiu risc i 
ventura,  les  instal·lacions  per  a  la  producció  d’energia  elèctrica  mitjançant 
tecnologia solar fotovoltaica.

b) La  concessionària  assumirà  el  finançament  de  la  totalitat  de  les  obres  i 
instal·lacions necessàries compromeses en la seva oferta, sense que l’Ajuntament 
de Granollers  avali  cap mena d’emprèstit,  ni  participi,  en cap forma,  en el  seu 
finançament.

c) La instal·lació  tindrà el  mínim impacte visual  i  ambiental,  sense que es puguin 
realitzar  altres  funcions  que  les  de  generació  d’energia  elèctrica  d’origen 
fotovoltaic.

Mitjançant l’adjudicació de la present licitació, s’atorgarà a un mateix titular els drets 
d’ús de les cobertes per a la construcció i explotació comercial de les plantes solars 
com a un únic lot. No obstant, la exclusió d’alguna coberta de la present adjudicació, 
pels motius contemplats en el present plec, suposarà el seu alliberament de la present 
cessió.
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Clàusula 4 Llei aplicable a la present licitació i naturalesa de la 
relació entre ajuntament i adjudicatari

La  relació  que  s’estableix  entre  l’ajuntament  i  l’adjudicatari  és  una  relació 
administrativa i es regula per les següents disposicions:

a) La Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic.
b) Reglament  General  de la  Llei  de Contractes de les  Administracions  Publiques, 

aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
c) Llei  7/1985,  de 2 d’abril,  reguladora de les Bases de Règim Local,  i  posteriors 

modificacions, i Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, 
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

d) Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de 
juny.

e) Reglament d’obres, activitats i serveis de les Entitats Locals, aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny.

f) Normativa vigent sobre producció d’energia elèctrica en règim especial:

a. Reial  Decret  661/2007,  de  25  de  maig,  pel  qual  es  regula  l’activitat  de 
producció d’energia elèctrica en règim especial.

b. Reial  Decret  1110/2007,  Reglament  unificat  de  punts  de  mesura  del 
sistema elèctric.

c. Reial  Decret  1578/2008,  de 28 de  setembre,  Retribució  de l’activitat  de 
producció d’energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a 
instal·lacions posteriors a la data límit marcada pel Reial decret 661/2007.

d. Reial  Decret  1565/2010 Real  Decreto,  de 19 de novembre,  pel  qual  es 
regulen  i  modifiquen  determinats  aspectes  relatius  a  la  activitat  de 
producció d’energia elèctrica en règim especial.

e. I altres que siguin d’aplicació.

g) Les Ordenances, els Reglaments i altres disposicions municipals.

Clàusula 5 Durada de la concessió
5.1.- S’estableix un període de durada de la concessió de 25 anys, comptador des de 
la corresponent acta d’inici de producció en els termes establerts a la clàusula 7.6..

5.2.- La concessió podrà prorrogar-se. Si el concessionari vol optar a la pròrroga haurà 
de sol·licitar-ho a l’Ajuntament  en el  termini  d’un any abans de la finalització de la 
concessió  i  l’Ajuntament  tindrà  la  potestat  de valorar-ho discrecionalment  i  segons 
normativa. En el cas que en el termini de sis mesos a comptar des de la sol·licitud no 
hagi estat resolta de forma expressa la pròrroga, es considera denegada.

Clàusula 6 De les construccions
6.1.- La concessió s’atorga a la part  concessionària única i  exclusivament per a la 
construcció i posterior explotació comercial de les plantes solars.

6.2.-  Les  construccions  i  instal·lacions  que  es  realitzin  als  béns  de  domini  públic 
objecte  de  la  concessió  seran  propietat  del  concessionari.  No  obstant,  quedaran 
incorporades per accessió a l’edifici,  amb l’expiració de la durada de la concessió, 
sense que per part de la propietat de l’edifici s’hagi abonar indemnització ni quantitat 
alguna al concessionari.

Clàusula 7 Fixació del cànon
7.1.- La contraprestació per l’atorgament de la concessió a satisfer a l’Ajuntament de 
Granollers  consistirà  en  un  cànon  anual  equivalent  a  un  percentatge  sobre  els 
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ingressos bruts derivats de la producció d’energia elèctrica de totes les plantes solars 
que s’indiquen a l’annex 1. 

7.2.- La contraprestació serà calculada atenent a la següent fórmula:

IB = IB(adj)· C0(%)

on:
IB:   Ingressos bruts de l’Ajuntament per la concessió.

IB(adj): Ingressos bruts (xifra de vendes) de l’adjudicatari per a 
la venda de l’energia generada per cadascuna de les 
plantes  solars.  Per  a  la  determinació  dels  ingressos 
bruts es tindrà en compte la tarifa regulada vigent en 
cada  moment  per  kW/h  de  efectiva  producció  que 
s’estableix d’acord amb la normativa aplicable així com 
qualsevol  indemnització  rebuda  per  part  del 
concessionari en relació amb el lucre cessant.

C0(%):  Cànon ofertat (percentatge sobre els ingressos bruts 
derivats de la venda de l’energia generada).

7.3.-  Sens  perjudici  de  l’anterior,  e  independentment  de  la  potència  finalment 
instal·lada,  la contraprestació tindrà un import mínim calculat  a partir  de la fórmula 
següent: 

Imin  = FPN ·Pinst ·Tpot·12 messos

on:
Imin : Ingressos mínims a percebre per part de l’Ajuntament per 
la concessió, per cada una de les plantes solars.
PIns: Potència nominal estimada en kW d’acord amb l’annex I 
per a la corresponent planta solar. 
TPot:  Terme  de  potència  €/kW·mes,  Reial  Decret  vigent 
aprovat periòdicament pel “Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio” (MYTIC). Es revisarà anualment.
FPN  :  Fracció corresponent al percentatge exigit  de potència 
nominal  instal·lada  en  aquells  edificis  on  se  situen 
instal·lacions  fotovoltaiques  del  tipus  1.  Actualment 
representa un 25%, segons en el Reial Decret 1565/2010.

Així  en el  supòsit  de que,  analitzada independentment  planta per planta,  el  cànon 
sobre  els  ingressos  bruts  impliqués  una  quantitat  menor  a  percebre  per  part  de 
l’Ajuntament, com a mínim aquesta xifra serà la quantia mínima del cànon a satisfer 
per part de l’adjudicatari. 

7.4.- El pagament del cànon es meritarà a any vençut a comptar des del moment de 
l’acta d’inici de funcionament de la primera de les plantes solars segons l’apartat 7.6 
següent. En el supòsit de que totes les plantes no es posin en funcionament en el 
mateix moment, es calcularà el primer any la part proporcional que correspongui des 
de l’inici de l’explotació. 

No obstant  l’anterior,  s’estableix  un període màxim de carència  de dos (2)  anys  a 
comptar  des  de  l’adjudicació  de  la  present  licitació.  Així,  en  el  supòsit  de  que 
transcorregut aquest període de carència cap planta solar hagués estat connectada a 
la xarxa,  l’adjudicatari  haurà d’abonar,  per a la  tercera anualitat  a comptar des de 
l’adjudicació de la concessió, la contraprestació mínima definida a la clàusula anterior. 
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7.5.-  Les Parts acorden que l’adjudicatari  haurà de presentar tota la  documentació 
necessària, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1578/2008, o normativa que 
el substitueixi o modifiqui, per a la inscripció de les plantes solars al Registre de Pre-
assignació de Retribució o sistema d’assignació d’incentius a la producció en règim 
especial  que el  substitueixi,  dins  el  termini  de sis  (6)  mesos a comptar  des  de la 
adjudicació  d’aquesta  concessió.   De  forma  extraordinària  i  sota  causa  justificada 
l’Ajuntament podrà, al seu lliure criteri, concedir una pròrroga per a la presentació de la 
documentació.  Així, un cop realitzada la sol•licitud d’inscripció i presentada davant el 
Registre  de  Pre-assignació  de  Retribució,  l’adjudicatari  haurà  de  remetre  a 
l’Ajuntament  còpia  del  formulari  de  sol·licitud  degudament  presentat  per  al  seu 
coneixement.

7.6.- A la primera mensualitat en la que cadascuna de les plantes solars estigui en 
funcionament i venent energia a la xarxa de distribució, les parts hauran de signar la 
corresponent  acta  d’inici  de  producció  en  la  que  s’acreditarà  l’inici  de  la  venda 
d’energia a efectes d’aquesta concessió.

7.7.-  L’Ajuntament  tindrà ple  accés als  comptadors d’energia  de cadascuna de les 
plantes solars a fi de verificar la producció de cadascuna d’elles. 

Clàusula 8 Pagament del cànon
El cànon es pagarà anualment a any vençut, durant els primers 20 dies de l’any a 
comptar des de l’acta d’inici de producció de la primera de les plantes solars tal i com 
s’estableix  a  la  clàusula  7.6  anterior.  Amb  el  pagament  s’adjuntarà  com  a 
documentació justificativa de totes les factures emeses per la venda d’energia elèctrica 
i la informació periòdica que es demana a la clàusula 31. 

Clàusula 9 Impostos i despeses
Seran per compte de l’adjudicatari tots els impostos, taxes i despeses de tota índole 
referents al contracte, inclòs l’impost de valor afegit i les despeses d’inserció d’anuncis 
en Butlletins Oficials exigits per a la celebració d’aquest contracte.

En particular, inter alia, el concessionari assumirà els impostos, tributs i despeses que 
recaiguin  de  manera  específica  o  que  tinguin  relació  amb  o  duguin  causa  de  la 
promoció i de la construcció de les plantes solars i sobre la seva activitat d’explotació 
comercial durant el període de vigència de la concessió i imputables directament a les 
plantes solars. En concret,  però sense limitació,  es faran càrrec de l’ICIO, l’Impost 
d’Activitats Econòmiques que grava l’activitat generada, Impost sobre Béns Immobles 
(per la part relativa a les plantes solars), etc. Així  mateix,  es farà càrrec també del 
pagament  de  les  quantitats  meritades  en  concepte  de  consums,  reparació, 
contractació o ampliació dels serveis i subministraments, així com qualsevol altre que 
porti causa de la construcció i explotació de les plantes solars.

Clàusula 10 Garanties 
10.1.  D'acord  amb l’article  91 de la  LCSP aquest  contracte  resta  dispensat  de  la 
prestació de garantia provisional.  

10.2.  Quan  a  la  garantia  definitiva,  l’adjudicatari  l’haurà  de  constituir  davant  la 
Dipositaria Municipal, per un import inicial equivalent al 5% del preu d’adjudicació de 
cadascuna de les plantes solars (es a dir, el 5% sobre el cost de la instal·lació total de 
cadascuna de les plantes solars segons el pressupost establert a la clàusula 39.5.2, 
IVA exclòs) en el curs dels deu dies hàbils següents al de la recepció de la notificació 
de l’adjudicació una garantia definitiva per a cada planta solar en concepte de garantia 
d’obra. Si no compleix  aquest requisit per causa que li sigui imputable, es declararà 
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resolt el contracte  i l’òrgan de contractació  podrà fer una nova adjudicació provisional 
al licitador o licitadors següents per ordre de les seves ofertes, sempre que el nou 
adjudicatari presti la seva conformitat. 

En el termini d’un any a comptar des de la corresponent l’acta de recepció de l’obra, si 
es comprova la seva correcta execució,  les garanties respectives seran cancel·lades i 
retornades a l’adjudicatari,  moment en el  que aquest haurà d’entregar una garantia 
definitiva per cadascuna de les plantes solars en concepte de garantia de compliment 
dels termes d’explotació de les plantes solars continguts en el present plec. L’import de 
cadascuna  de  les  garanties  serà  l’equivalent  al  5%  dels  ingressos  bruts  inicials 
multiplicat  per  25.  Aquestes  garanties  d’ús  estaran  vigents  fins  l’extinció  de  la 
concessió moment en el que seran cancel·lades i retornades a l’adjudicatari. 

10.3. S'admet com a mitjà de garantia, l'aval bancari o qualsevol dels altres mitjans 
que estableix l’art.  84 de la LCSP, amb els requisits establerts en l’art. 55 i ss del 
RGLCAP, o mitjançant la garantia global amb els requisits establerts a l’art. 86 de la 
LCSP. 

Si la garantia es presenta mitjançant aval bancari, aquest haurà d’estar intervingut per 
Notari. Si la garantia es diposita mitjançant fiança, serà acceptada la seva presentació 
bé  mitjançant  pagament  amb  xec  bancari  o  conformat  nominatiu  a  favor  de 
l’Ajuntament de Granollers, mitjançant pagament amb targeta de dèbit o crèdit, o bé 
mitjançant transferència al compte bancari 2013-0046-89-0200601574, amb indicació 
del número d’expedient, o concepte. 

Clàusula 11 Garanties reals
11.1.- El concessionari podrà establir les garanties reals o hipotecaries que consideri 
adients sobre les obres o instal·lacions de la seva propietat construïdes sobre els béns 
de  domini  públic  objecte  de  la  concessió,  que  restaran  subjectes  a  resolució  una 
vegada extingida aquesta concessió.

11.2.-  La  constitució  de  qualsevol  càrrega  real  o  hipotecàries  de  les  obres  o 
instal·lacions requerirà autorització municipal.

11.3.- Qualsevol càrrega real sobre els béns subjectes a reversió ha de finalitzar com a
màxim tres anys abans de la finalització del contracte.

Clàusula 12 Causes d’extinció del dret
Són causes d’extinció de la concessió:
a) La finalització del termini.
b) La no obtenció de les  preceptives  llicències  en el  termini  de dos anys  des de 

l’adjudicació. L’Ajuntament podrà aprovar una pròrroga per causes excepcionals i 
alienes a l’adjudicatari, que estiguin degudament justificades.

c) La no execució de les obres de construcció o instal·lacions en el termini de tres 
anys des de la data d’adjudicació.

d) La  no  explotació  de  les  plantes  solars  una  vegada  aquestes  estiguin  en 
funcionament.

e) La  total  destrucció  de  la  planta,  que  faci  totalment  inservible  i  que  per  raons 
tècniques o econòmiques no sigui possible la seva reparació.

f) Rescat de la concessió.
g) Mutu acord.
h) La resta legalment regulades.
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Clàusula 13 Rescat de l’Ajuntament
L’Ajuntament podrà rescatar la concessió per causes d’interès públic.

Clàusula 14 Extinció pel transcurs del període de temps
Suposa l’extinció normal de la concessió i es produeix pel simple transcurs del període 
de  temps  pel  qual  es  va  atorgar.  L’extinció  donarà  lloc  a  la  reversió  de  les 
instal·lacions.

Clàusula 15 Extinció de la concessió per una causa imputable 
al concessionari

15.1.- És procedent extingir la concessió per una causa imputable al concessionari en 
els casos següents:
a) Per incompliment molt greu de les obligacions essencials assenyalades en aquest 

plec de clàusules que afectin la continuïtat i la regularitat de la prestació.
b) Quan el concessionari no exploti comercialment les plantes solars per si mateix, 

inclòs el supòsit de transmissió d’accions o participacions quan aquell sigui una 
societat  mercantil,  en  els  termes  que  estableix  l’article  24.1.j)  del  Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, llevat que hi hagi l’autorització expressa 
de l’Ajuntament.

c) Si, aixecada la intervenció de la concessió, el contractista torna a incórrer en les 
infraccions que l’han determinat o en altres de similars.

d) Les  actuacions  de  l’empresari  que  impedeixin  o  menyscabin  les  potestats  de 
direcció i de control del servei que corresponguin a l’Ajuntament.

e) Qualsevol altra causa establerta en la normativa vigent.

15.2.- L’extinció del contracte requereix el tràmit previ d’audiència del concessionari. 
La notificació que a aquest efecte se li tramet ha de fixar les deficiències concretes 
advertides i ha de determinar, d’acord amb la naturalesa d’aquestes, un termini que 
sigui suficient per poder-les esmenar. Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin 
corregit  les  deficiències  per  causes  imputables  al  concessionari,  podrà  declarar-se 
l’extinció del contracte.

15.3.- L’extinció de la concessió per aquesta causa l’ha d’acordar l’òrgan competent de 
la corporació i comporta la terminació del contracte, el consegüent cessament de la 
gestió del concessionari.

Clàusula 16 Desmuntatge o Reversió
16.1.-  Un cop finalitzada  la  concessió,  es  realitzarà  el  desmantellament  de tota  la 
instal·lació fotovoltaica en els supòsits recollits en aquest plec. L’incompliment d’aquest 
punt  seria  causa d’execució  de la  garantia  definitiva  presentada  en les  condicions 
reflectides en el plec d’aquesta licitació.

16.2.- Aquestes operacions de desmantellament hauran de contemplar, si han exhaurit 
la seva vida útil, el transport i trasllat dels mòduls fotovoltaics a un centre de recollida 
on seran tractats i processats per al seu reciclatge per nous mòduls o altres productes, 
de manera que s’asseguri la seva correcta gestió. En cas que no s’hagi exhaurit la vida 
útil, es procedirà preferiblement a la seva reutilització.

16.3.-  En  el  cas  que  l’Ajuntament  expressi  manifestament  el  seu interès  hi  haurà 
possibilitat  de permanència de la instal·lació fotovoltaica. En aquest cas les obres i 
instal·lacions realitzades, sense excepció, revertiran a l’Ajuntament, en correcte estat 
de conservació i en funcionament, d’acord amb l’antiguetat de la planta, i lliures de 
càrregues i gravàmens, en el moment d’extingir-se la concessió per qualsevol causa o 
motiu.
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16.4.- Tots els contractes relacionats amb el manteniment i explotació de la planta han 
d’haver  finit  abans  de  la  reversió  de  la  instal·lació,  llevat  que  expressament 
l’Ajuntament ho hagi autoritzat, excepte el de venda d’energia i cobrament. En el cas 
que no s’acompleixi aquesta condició, seran a càrrec del concessionari les depeses 
que es derivin de les resolucions dels contractes.

16.5.- Tres mesos abans de finalitzar el termini de concessió l’Ajuntament designarà 
els  tècnics  per  inspeccionar  l’estat  en  que  es  troben  les  cobertes  dels  edificis 
municipals, ordenant, a la vista dels resultats de la inspecció tècnica, l’execució de les 
obres i treballs de reparació i reposició que s’estimin necessàries per mantenir-les en 
les  condicions  previstes.  Les  obres  i  treballs  de  reparació  o  reposició  que  calgui 
efectuar-se seran a compte del concessionari. 

Clàusula  17  Indemnització  per  resolució  anticipada  de  la 
concessió per qualsevol causa

17.1.- En el supòsit  de la resolució anticipada de la concessió per qualsevol causa 
l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al concessionari.

17.2.- Aquesta indemnització es fixarà a partir de la inversió realitzada i justificada pel 
licitador actualitzada per l’IPC, deduint les amortitzacions efectuades, entenent com a 
tals la que resulti de dividir la inversió total pels anys de la concessió, i d’acord als 
anys de vida de la concessió.

17.3.- En el cas que s’hagi atorgat una càrrega real sobre les obres o instal·lacions 
objecte de la concessió, es pagarà directament al creditor, fins a la quantitat pendent.

Clàusula 18 Transmissió del dret
18.1.-  El  concessionari  podrà  cedir  a  tercers  la  concessió,  prèvia  autorització 
municipal. S’entén per cessió la transmissió del control sobre la societat adjudicatària 
de la concessió d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç.

18.2.-  El  concessionari  haurà  de  comunicar  a  l’Ajuntament  el  projecte  de  cessió, 
identificant el cessionari, el preu i les condicions de pagament.

18.3.-  L’Ajuntament  te  dret  de  tanteig  durant  el  termini  de  dos  mesos  des  de  la 
notificació del projecte de cessió. Si l’Ajuntament no exercita aquest dret autoritzarà la 
cessió sempre que el cessionari tingui les condicions de solvència tècnica i econòmica 
similars al concessionari original.

18.4.- Un cop formalitzada la cessió, s’aportarà una còpia de l’escriptura a l’Ajuntament 
a efectes d’exercir el dret de retracte en el termini d’un mes des de la presentació de la 
còpia de l’escriptura.

18.5.- En el cas que s’hagi atorgat una garantia real o hipotecària sobre les obres i 
instal·lacions,  si  es tramita l’execució  de la  garantia,  l’Ajuntament  es compromet  a 
autoritzar la transmissió a l’adjudicatari del procediment d’execució.

18.6.- En els casos d’execució de les garanties, l’Ajuntament tindrà dret de retracte a 
exercitar en el termini d’un mes comptador des de la comunicació de l’adjudicació.

Clàusula 19 Cessió de l’edifici
En el cas que l’Ajuntament, per qualsevol títol jurídic, deixi de ser titular de l’edifici en 
el que s’instal·la la planta, haurà d’adoptar les mesures per tal garantir la pervivència 
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de la concessió, subrogant-se el nou titular en totes les obligacions que dimanen del 
present plec.

Clàusula 20 Autoritzacions administratives i risc d’explotació
20.1.- La present concessió s’efectua per l’Ajuntament exclusivament com titular de 
l’edifici,  sense  que  això  suposi  implícitament  l’atorgament  d’altres  autoritzacions, 
permisos o llicències  municipals  exigides  per la  legislació,  l’obtenció  de la  qual  és 
responsabilitat  exclusiva  del  concessionari.  Per  això,  la  present  cessió  no  prejutja 
l’activitat  municipal  preceptiva  en  els  procediments  administratius  necessaris  per  a 
l’atorgament de les autoritzacions exigides per la legislació vigent.

20.2.- És responsabilitat de l’adjudicatari l’obtenció de totes les llicències, permisos i 
autoritzacions necessàries per poder dur a terme la construcció i la posterior explotació 
de  les  plantes  solars.  En  especial,  però  sense  limitació,  serà  responsabilitat  de 
l’adjudicatari l’obtenció de les autoritzacions pròpies del sector elèctric, drets d’accés i 
connexió  a  la  xarxa  de  distribució,  i  les  llicències  municipals,  ambientals  i 
urbanístiques,  abonant  tots  els  tributs  i  despeses  que  s’originin  al  respecte.  Per 
consultar les ordenances fiscals vigents visiteu el web de l’Ajuntament: 
http://www.granollers.cat/sites/default/files/normativa/2011/01/ORDENANCES_FISCALS_2011.pdf

 20.3.- L’adjudicatari assumeix, amb plena indemnitat per a l’Ajuntament de Granollers, 
tots  els  riscos  inherents  a  la  construcció  i  l’explotació  de  les  plantes  solars.  En 
especial, però sense limitació: (i) Canvis normatius relatius a la promoció; (ii) Canvis 
normatius relatius a la rendibilitat i/o la retribució per la venda de l’energia generada o 
les  tarifes  regulades;  i  (iii)  Normativa  administrativa  relativa  a  la  promoció,  la 
construcció i/o l’explotació.

20.4.- Únicament es podrà deixar de construir una de les plantes solars objecte de la 
present licitació en el  supòsit  de denegació del punt  de connexió o per la falta de 
viabilitat tècnica o administrativa de la planta solar. 

TÍTOL  II.  CONTINGUT  OBLIGACIONAL  DE  LA 
CONCESSIÓ.

Clàusula 21 Drets de l’Ajuntament.
21.1.-  L’Ajuntament  podrà  gestionar  amb plena  llibertat  els  béns  de  domini  públic 
objecte  del  present  plec,  segons  el  règim  legal  d’aquests  béns  que  no  sigui 
incompatible amb la concessió.

21.2.- L’Ajuntament, com a titular del domini públic dels béns que són objecte d’aquest
plec, conserva tots els drets inherents al domini públic municipal.

21.3.- L’Ajuntament pot inspeccionar en tot moment els béns objecte de concessió i 
també les instal·lacions i construccions, d’acord amb el protocol d’accés establert a la 
clàusula 22.2.

Clàusula 22 Obligacions de l’Ajuntament
22.1.- Tramitar l’autorització d’acord amb la legislació vigent les obres i actuacions que 
siguin necessàries sobre els béns de domini públic objecte del present plec, tant per a 
la pròpia instal·lació fotovoltaica com, en el seu cas, per al reforçament dels sostres, 
així com el seu posterior manteniment i modificació.

11
22

http://www.granollers.cat/sites/default/files/normativa/2011/01/ORDENANCES_FISCALS_2011.pdf


PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

22.2.- Autoritzar el pas i/o accés necessari per a desenvolupar i instal·lar el sistema 
solar en els béns de domini públic, així com pel seu posterior manteniment segons el 
protocol  d’accés  dels  edificis  acordat  entre  les  parts.  Aquest  protocol  d’accés 
s’aprovarà entre les parts una vegada realitzada l’adjudicació del concurs.
22.3.-  L’Ajuntament  gestionarà  els  béns de  domini  públic  objecte  del  present  plec 
sense perjudici de tot allò establert en el mateix, i es compromet a respectar l‘exercici 
de  les  activitats  de  promoció,  construcció  i  explotació  de  la  instal·lació  solar  i  en 
especial a no interferir en la radiació solar.

22.4.- L’Ajuntament s’obliga a no establir amb cap altra persona o entitat cap acord en 
relació a la superfície i  vol  dels béns de domini públic objecte del present plec de 
condicions  que  puguin  ocasionar,  directa  o  indirectament,  interferències  en  l’òptim 
desenvolupament de l’explotació dels mòduls fotovoltaics que s’hi instal·laran durant 
tota la vigència de la concessió.

22.5. L’Ajuntament s’obliga a mantenir la vigència del contracte de subministrament 
d’energia actualment vigent al bé de domini públic a on s’instal·li la planta fotovoltaica 
durant tot el període de la concessió del dret d’ús, sense que la potència contractada 
pugui ser inferior al 25% de la potència de la planta fotovoltaica que s’instal·li. 

Clàusula 23 Facultats de l’Ajuntament, inspecció.
23.1.- Sense perjudici de les facultats corresponents al director facultatiu, l’òrgan de 
contractació podrà designar un responsable tècnic del contracte a qui correspondrà 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

23.2.-  Serà  obligatori  que l’adjudicatari  porti  un  llibre  d’incidències,  que restarà  en 
mans  de  la  direcció  facultativa.  El  supervisor  tècnic  podrà  accedir  en  qualsevol 
moment a l’esmentat llibre.

23.3.-  L’administració contractant  també tindrà la facultat de supervisar,  durant tota 
l’execució del  contracte, que el  contracte s’executi  amb el màxim respecte al  medi 
ambient.

Clàusula 24 Drets del concessionari.
24.1.- El concessionari tindrà dret a utilitzar i gaudir de les instal·lacions executades, 
amb les limitacions que el propi caràcter de bé de domini públic implica.

24.2.- El concessionari estarà facultat a desenvolupar en el bé concedit les activitats 
econòmiques pròpies de l’explotació de les instal·lacions executades sobre la coberta 
de l’edifici municipal.

24.3.- Explotar econòmicament al seu compte i risc les instal·lacions executades sobre 
la  coberta  de  l’edifici  municipal.  A  tal  efecte,  l’Ajuntament  no  assumeix  cap 
responsabilitat pels resultats econòmics de l’explotació de les instal·lacions. En aquest 
sentit, cal tenir en compte que les modificacions de caràcter regulatori a les que les 
plantes solars es poguessin veure sotmeses, no impliquen la modificació dels termes i 
de les condicions de la present concessió, que es mantindrà plenament vigent durant 
el termini establert. 

Clàusula 25 Condicions generals de les obres i instal·lacions a 
realitzar pel concessionari.

25.1.-  El  concessionari  executarà  exclusivament  al  seu  càrrec,  totes  les  obres  i 
instal·lacions  necessàries,  fixes  o mòbils,  per  a la  posada en funcionament  de les 
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plantes solars en les cobertes dels edificis objecte de la present licitació, com els límits 
generals que estableixin les normes tècniques vigents i les Ordenances Urbanístiques 
vigents del municipi i entre d’altres, el Codi Tècnic de l’Edificació.

25.2.- Aquestes obres i instal·lacions comprendran, no únicament les corresponents al 
propi edifici,  sinó també les necessàries per a la correcta connexió d’aquestes a la 
xarxa de subministres i distribució d’energia elèctrica que puguin exigir les companyies 
responsables d’aquestes.

25.3.-  L’estructura de suport  dels  mòduls fotovoltaics  s’ha de projectar  per  complir 
aquestes condicions i les addicionals que reculli la llicència d’obres:   
• Resistir, amb els mòduls instal·lats, les sobrecàrregues del vent i neu, d'acord amb 

l'indicat en la normativa bàsica de l'edificació. 
• Estar construïda amb materials nobles resistents a l’acció dels agents ambientals o 

bé disposar de proteccions superficials contra aquests. En aquest últim cas, a més 
a més, s’hauran de preveure operacions de manteniment específiques al llarg de 
tota la concessió, les quals s’hauran de desglossar dins del Pla de Manteniment 
(39.5.4) que s’adjuntarà dins el sobre 2 de Proposta Tècnica.  

• Els topalls de subjecció de mòduls i la pròpia estructura no faran ombra sobre els 
mòduls. 

• L'estructura  de  suport  serà  calculada  segons  la  normativa  vigent  per  suportar 
càrregues extremes degudes a factors climatològics adversos, tals com vent, neu, 
etc. 

25.4.- Un cop adjudicada la concessió, presentarà a l’Ajuntament, en el termini màxim 
de tres mesos, el projecte tècnic adequat per a l’obtenció de les prèvies i preceptives 
llicències urbanístiques (llicència d’obres i llicència ambiental), amb la documentació, 
certificats tècnics i requisits establerts per la normativa vigent, que serà atorgada per 
l’òrgan  competent  municipal  prèvia  comprovació  del  compliment  de  les  condicions 
urbanístiques exigibles i del manteniment de les condicions de seguretat i estabilitat de 
l’edifici i de les instal·lacions a ubicar. A aquest efecte, el projecte ha d’incloure l’estudi 
de seguretat estructural de la coberta per poder suportar el sobrepès que suposarà la 
instal·lació solar fotovoltaica. En l’estudi es determinaran els reforços i intervencions 
estructurals  necessàries per  garantir  la  seguretat  de la  coberta,  les quals  aniran a 
càrrec de l’empresa adjudicatària.  Si aquest  estudi de carregues demostrés que la 
coberta  no  és  apte  per  a  realitzar  aquesta  instal·lació,  es  procedirà  a  valorar  la 
rescissió parcial del contracte (en relació amb la planta solar que correspongui) per 
acord mutu d’ambdues parts. 

De la  mateixa  manera ha  d’iniciar  tots  els  tràmits  amb la  companyia  distribuïdora 
d’energia  per  establir  el  punt  de  connexió  de  la  instal·lació.  En  el  cas  que  la 
distribuïdora determini un cost excessiu d’aquesta connexió, ambdues parts valoraran 
de mutu acord la rescissió parcial del contracte (en relació amb la planta solar que 
correspongui). Els costos de l’estudi i obres del punt de connexió aniran a càrrec de 
l’empresa concessionària.

25.5.-  Un  cop  s’hagi  publicat  la  preassignació  de  la  instal·lació  en  el  registre  de 
potència  (pre-registre)  del  Ministerio  de  Indústria,  Trabajo  y  Comercio  (MITYC),  el 
concessionari disposarà del termini màxim de sis mesos per a iniciar l’execució de la 
instal·lació,  i  un  termini  màxim  de  dotze  per  acabar  les  obres  i  posar-les  en 
funcionament.

25.6.- Les obres i  instal·lacions seran executades pel concessionari,  i  projectades i 
dirigides  pel  tècnic  competent,  sota  la  seva  exclusiva  responsabilitat,  sense  que 
l’Ajuntament tingui cap responsabilitat en el control i vigilància de la seva execució i 
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funcionament posterior, sense perjudici de les facultats genèriques que li corresponen 
de control de tot tipus d’obres, instal·lacions i activitats ambientals de titularitat privada 
que li atorga la legislació vigent.

25.7.-  L’Ajuntament  possibilitarà,  durant  tot  el  període de duració  de la  concessió, 
l’accés de l’explotador a les seves instal·lacions, als efectes de control, manteniment i 
vigilància d’aquestes.  A tal efecte, el concessionari  haurà d’habilitar  al  seu càrrec i 
responsabilitat els mitjans d’accés, estables o temporals, del seu personal, o de tercers 
amb  el  previ  i  exprés  acord  de  l’Ajuntament.  En  cas  que  l’habilitació  d’aquests 
accessos impliqui  una modificació  o alteració substancial  dels  elements exteriors  o 
interiors, ornamentals o estructurals, l’Ajuntament podrà denegar-la. L’Ajuntament no 
assumeix cap obligació front l’adjudicatari en relació amb el manteniment de mesures 
de  seguretat  per  a  la  protecció  de  les  plantes  solars.  Així,  serà  obligació  de 
l’adjudicatari la instal·lació d’un sistema de seguretat per a la protecció de les plantes 
solars amb la finalitat  d’evitar robatoris o d’altres actes de vandalisme o danys.  En 
especial, però sense limitació, serà responsabilitat de l’adjudicatari la instal·lació d’un 
sistema suficient i adient de seguretat per a què no hi hagi lliure accés a les cobertes 
per part de tercers. Aquesta obligació serà extensiva a la instal·lació d’elements de 
protecció que garanteixin de forma eficient la legislació laboral aplicable,  inter alia, la 
prevenció de riscos laborals pel personal que hagi d’accedir  a la coberta (baranes, 
línies de vida, proteccions, etc.).  

25.8.- El concessionari està obligat a permetre l’accés de l’Ajuntament, tant del seu 
personal com dels contractats a l’efecte per aquest, a les cobertes de les respectives 
edificacions, als efectes de realitzar els treballs de manteniment ordinaris acordats en 
el  protocol  d’accés  (clàusula  22.2)  sense  que  això  comporti  el  dret  a  cap 
indemnització,  encara  que  afecti  temporalment,  de  manera  parcial  o  total,  a  la 
producció d’energia elèctrica que generen les instal·lacions existents. Aquests treballs 
de manteniment s’hauran d’avisar prèviament a l’empresa concessionària.

Clàusula 26 Obligacions essencials del contractista.
26.1.- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de 
la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte. I 
a l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i/o 
materials indicats i compromesos en l’oferta. L’Ajuntament podrà requerir en qualsevol 
moment al contractista que acrediti documentalment el compliment de les esmentades 
obligacions.

26.2.-  En  concret  el  concessionari  estarà  obligat,  a  més  a  més  de  la  resta  de 
obligacions regulades en aquest plec, a les següents obligacions:
a) El concessionari estarà obligat a obtenir tots els permisos administratius que siguin 

precisos per al desenvolupament de l’activitat, tant municipals com de qualsevol 
altra administració pública.

b) El  concessionari  estarà  donat  d’alta  en  l’epígraf  corresponent  de  l’Impost 
d’Activitats Econòmiques conforme a la normativa d’aplicació.

c) Igualment  és  obligació  del  concessionari  l’abonament  de  l’impost  de  béns 
immobles dels terrenys i construccions, l'import que serà satisfet en el termini d’un 
mes a comptar del requeriment de l’ajuntament així com el ICIO. 

d) El concessionari  estarà obligat a construir de forma prèvia a la instal·lació solar 
fotovoltaica  els  reforços  i  intervencions  estructurals  necessàries  per  garantir  la 
seguretat de la coberta, obres que aniran al seu càrrec. 

e) D’acord amb la legislació vigent, el concessionari haurà de construir totalment les 
plantes com a màxim en el termini de 12 mesos a partir de la pre assignació de 
cada una d’elles en els registre de pre assignació de potència, llevat que per raons 
excepcionals l’Ajuntament en concedeixi pròrroga del termini.
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f) Són responsabilitat del concessionari els possibles danys derivats de la instal·lació 
fotovoltaica.

g) Destinar la coberta de l’edifici municipal exclusivament a la instal·lació, i posterior 
explotació comercial  d’una planta solar fotovoltaica per a la producció d’energia 
elèctrica, dins del marc normatiu vigent. No podrà en cap cas alterar-se aquesta 
finalitat de la concessió.

h) La concessió e inclús la declaració d’obra nova podrà ser inscrita,  a càrrec del 
concessionari,  en  el  registre  de  la  propietat  corresponent,  a  petició  del 
concessionari.

i) Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec.
j) Designar un delegat de servei competent, responsable per a la bona marxa dels 

treballs  i  el  comportament  del  personal;  també  ha  de  fer  d'enllaç  amb  els 
corresponents  serveis  municipals  i  seguir  un  protocol  establert  d’accessos  als 
espais municipals.

k) Complir la normativa municipal sobre comunicació i senyalització d'obres, d'acord 
amb  les  directrius  municipals,  i  aniran  al  seu  compte  i  càrrec  les  despeses 
derivades de la seva aplicació. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les 
prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera 
certificació que s'expedeixi o de les següents, o de la garantia si fos necessari.

l) Haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda 
i  documentació  elaborada  per  raó  de  l’execució  del  contracte  i  aquesta 
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a 
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i  tot  un cop extingit  el 
contracte.

m) Comunicar per escrit a l’Ajuntament les empreses que han de realitzar les obres i/o 
instal·lacions, i les empreses que hagin de fer el manteniment de les instal·lacions 
si no s’executa directament pel concessionari. Aquesta comunicació s’haurà de fer 
abans que les terceres empreses iniciïn els treballs en els edificis objecte de la 
concessió.

n) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin 
durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes 
a la direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats 
de  l'obra  es  consideraran  propietat  de  l'Ajuntament  i  seran  traslladats  pel 
contractista al lloc que determini la Corporació.

o) El contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria 
fiscal, laboral de seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

p) El  contractista,  subcontractista  o si  s’escau  el  treballador  autònom està  obligat 
durant  l’execució  de  l’obra  a  complir  els  principis  d’acció  preventiva  recollits  a 
l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, que desenvolupa a l’efecte 
dels treballs o activitats i que assumeixi les obligacions contingudes en els articles 
10, 11 i 12 del RD 1627/1997 de 24 d’octubre.

q) El contractista queda obligat  pel simple fet de participar en aquest procediment 
obert  a  la  total  submissió  a  la  jurisdicció  dels  jutjats  i  tribunals  espanyols  de 
qualsevol  ordre, per a totes les incidències que, de manera directa o indirecta, 
puguin derivar-se del contracte, (només per a empreses estrangeres) renunciant 
pel simple fet de participar en aquesta licitació, al fur jurisdiccional estranger que 
pogués correspondre al licitador.

r) L’adjudicatari  haurà  d’instal·lar  a  totes  les  plantes  fotovoltaiques  una  pantalla 
electrònica a la vista del públic en la qual hi constarà l’energia produïda i emissions 
de CO2 evitades per la planta solar a efectes informatius i demostratius.

Clàusula 27 Modificació del contracte.
27.1.- Un cop feta l’adjudicació definitiva, l’òrgan de contractació podrà introduir en el 
contracte les modificacions necessàries per raons d’interès públic i per atendre causes 
imprevistes. L’exercici d’aquesta prerrogativa requerirà que no s’afectin les condicions 
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essencials  del  contracte,  justificar  la  seva  necessitat  en  l’expedient,  l’audiència  al 
contractista i la seva formalització en document administratiu.

27.2.- No obstant, d’acord amb el que preveu l’apartat tercer de l’article 202 de LCSP, 
el contracte podrà ser modificat per incorporació de nous espais a la concessió.

Clàusula 28 Assegurances
El  concessionari  contractarà  i  mantindrà  durant  la  vigència  de  la  concessió  les 
assegurances necessàries per a assegurar els riscos derivats de la construcció i de 
l’explotació de les plantes solars, assegurances que es contractaran amb companyies 
asseguradores  de  reconeguda  solvència  que  l’Ajuntament  de  Granollers  consideri 
acceptables.  

Els tipus d’assegurances a subscriure així com les cobertures s’hauran de basar en 
assegurar  el  valor  real  d’elements  i  riscos  assegurats  i  lucre  cessant  de l’activitat 
desenvolupada. En especial, però sense limitació, segons acordat, l’adjudicatari haurà 
de subscriure una assegurança de responsabilitat  civil  front  a danys,  incloent-hi  el 
lucre cessant, i front als seus usuaris.  Les possibles quantitats que s’estableixin com a 
franquícia a cadascuna de les assegurances seran sempre a càrrec de l’adjudicatari, 
així com tota prima o cost d’aquestes assegurances. La formalització de les pòlisses 
amb la cobertura mínima abans esmentada s’haurà d’acreditar  davant  l’Ajuntament 
abans de la data d’inici de les obres de construcció.

L’assegurança haurà de cobrir com a mínim els següents aspectes d’acord a l’establert 
per l’Associació de la Indústria Fotovoltàica (ASIF):

16

Cobertura de danys materials a la instal·lació Límit assegurat Franquícia
- Garanties Bàsiques:
      Incendi, caiguda de llamp, explosió
-  Riscos extensius
      Actes de vandalisme
      Accions Tumultuoses
      Pluja, vent, pedra
      Danys per aigua
      Innundació
      Rotura de preses
      Fum
      Caiguda d'aeronaus
      Xoc de vehicles
      Ondes sòniques
      Derramament de material fos
      Escapamaent de les instal·lacions d'extinció

- Robatori, expoliació, desperfectes per Robatori: Per a 
poblacions que es trobin en zones despoblades i/o 
parcel·les aïllades i/o una alçada inferior a 4 metres i/o 
sense vigilànxia permanent i/o sense alarma d'intrussió 
i/o sense vallat, s'establirà una franquícia general de 
3,000 € aplicable únicament a la cobertura de robatori

100% 3.000 €

Cobertura per paralització d'activitat

Derivada de ricos coberts per les Garanties Bàsiques i 
els Riscos Extensius.

Indemnització 
màxima diària 3,5 € 
por kW/dia, durant 

un màxim de 45 dies

72 hores

Responsabilidad civil

Derivada de la propietat i explotació de la instal·lació

90.000€ Inst. 
fins a 50 kW 
150.000€ Inst 

entre 50 i 100 kW

Sense franquícia

100%
10% Sinistre
Mínim 150 €

Màxim 1,502 €

100% Sense Franquícia

27



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

Clàusula 29 Responsabilitat de l’Ajuntament
29.1.- L’Ajuntament queda exonerat de tota responsabilitat civil, penal o administrativa 
que pogués derivar-se de l’explotació de les plantes solars per l’adjudicatari.

29.2.- L’Ajuntament quedarà exclòs, en tot cas, de responsabilitat civil subsidiària per 
delicte o altre supòsit, atès que el titular de la concessió no es troba en situació de 
dependència de l’Ajuntament.

29.3.- Si es produeixen danys de qualsevol mena als béns municipals, encara que no 
hi  hagi  intervenció o causa provocada per la titular  de la  concessió,  aquest  vindrà 
obligada a reparar els danys causats, sense perjudici de les accions de repetició que 
pugui  exercir.  Si  no procedeix  a  reparar  els  danys,  podrà  fer-ho l’Ajuntament  amb 
càrrec a la fiança.

L’Ajuntament quedarà en tot cas exonerat de tota responsabilitat per furts, robatoris o 
qualssevol danys en els béns municipals sobre els quals es trobin emplaçades les 
plantes solars, amb la excepció de què s’hagin produït  com a conseqüència d’una 
ordre directa de l’Ajuntament.

Clàusula 30 Drets d’emissió
Si la planta s’inclogués en una operació de compra de drets emissió de tones de CO2, 
o garanties d’origen, el titular de la concessió haurà de cedir a l’ajuntament el 50% dels 
beneficis que s’obtingui per aquesta operació. 

Clàusula 31 Informació periòdica
El concessionari haurà d’informar anualment a l’Ajuntament, en el moment que es fa el 
pagament d’acord a la clàusula 8 dins els terminis establerts a aquest plec, sobre les 
dades d’explotació de la planta. Aquestes dades seran les recollides en l’annex 5 en la 
fitxa  informativa,  amb  dades  de  producció  de  les  plantes  solars:  (i)  Energia  neta 
mensual (kWh) i (ii) Energia neta anual (kWh), i Estalvi anual acumulat de CO2 (tones). 
La fitxa també inclou les incidències significatives (que hagin afectat a la disponibilitat 
de les plantes solars) en la operació i manteniment.

TÍTOL III. CONDICIONS TÈCNIQUES

Clàusula  32  Compatibilitat  entre  l’execució  de  les  obres  i  el 
funcionament de les activitats municipals i manteniment de 
les cobertes

32.1.-  El  concessionari  haurà  d’acordar  amb  els  responsables  tècnics  municipals 
l’evolució del programa de treball i planificar amb suficient temps les operacions que 
puguin condicionar o limitar el normal funcionament de les activitats municipals.

32.2.-  El  concessionari  presentarà  abans  d’iniciar  l’obra  un  cronograma  amb  les 
diferents actuacions a realitzar.

32.3.- Les Parts es comprometen a actuar diligentment i de bona fe per a adoptar les 
mesures  necessàries  que s’hagin  de dur  a  terme per  a  assegurar  la  coexistència 
pacífica  de  les  activitats  desenvolupades  per  l’adjudicatari  i  per  els  usuaris  i 
equipaments existents al béns de domini públic a on s’instal·laran  les plantes solars. 
Així  mateix,  l’adjudicatari  s’obliga  a que la  construcció  i  l’explotació  de les plantes 
solars no obstaculitzarà ni  impedirà la realització de les activitats que es duguin a 
terme a les edificacions. Així mateix, l’Ajuntament de Granollers s’obliga a no instal·lar 
cap tipus d’element o de construcció, sigui fix o no, i que pugui ser susceptible de crear 
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ombres, afectant de forma negativa l’activitat desenvolupada per les plantes solars fora 
de les que ja existeixen en el moment de la signatura d’aquest Contracte.  

32.4.-  L’adjudicatari  assumeix,  amb  plena  indemnitat  per  a  l’Ajuntament,  totes  les 
obligacions relatives a manteniment i reparacions, ja sigui per desgast ordinari o per 
qualsevol eventualitat extraordinària que pogués ocórrer, causada per l’adjudicatari o 
no (tret si és causada directament per l’usuari del be de domini públic), relatives a les 
cobertes  amb  la  finalitat  de  que  aquestes  es  mantinguin  en  perfecte  estat  de 
conservació.    
L’adjudicatari s’obliga a mantenir, durant el període de vigència de la concessió, tota la 
coberta en perfecte estat de conservació, realitzant-ne un manteniment integral. Per 
això, l’adjudicatari es farà càrrec del manteniment integral de les cobertes i de tots els 
elements afectats per les plantes solars. Aquest manteniment integral es refereix, en 
general  però sense limitació,  a mantenir  el  seu sistema d’impermeabilització,  a les 
embocadures,  als  baixants,  la  neteja  periòdica,  tant  en  actuacions  preventives 
sistemàtiques com en actuacions correctives com goteres, embussaments i supòsits 
anàlegs, que haurà de dur a terme de manera immediata.   Les Parts expressament 
accepten que la responsabilitat de l’adjudicatari inclou, inter alia, el desgast que pateixi 
la  coberta  degut  a  les  condicions  meteorològiques,  pas  del  temps  i  desgast  dels 
materials emprats en la seva construcció.  

Clàusula 33 Danys causats com a conseqüència de l’execució 
de les obres

33.1.- El concessionari serà responsable durant l’execució de les obres i l’explotació 
de la planta de tots els danys i perjudicis, directe o indirectes, que es puguin ocasionar 
a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei,  públic  o  privat,  com a conseqüència  dels 
actes,omissions o negligències.

33.2.- Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats  pel  contractista,  restablint  les  condicions  primitives  o  compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació vigent.

33.3. Compatibilitat durant el funcionament de la instal·lació i les activitats municipals. 
El concessionari acordarà amb els responsables tècnics municipals les mesures de 
compatibilitat entre el funcionament de la planta i l’activitat municipal.

TÍTOL IV. TRAMITACIÓ DE LA LICITACIÓ

Clàusula 34 Procediment d’adjudicació.
L’adjudicació  del present  contracte es realitzarà mitjançant  procediment  obert,  amb 
varis criteris de selecció, de conformitat amb el disposat en l’article 141 i següents de 
la llei 30/2007 de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

Clàusula 35. Condicions de capacitat dels licitadors
35.1.-  Podran  ser  licitadors  les  persones  naturals  o  jurídiques,  espanyoles  o 
estrangeres, que reuneixin els requisits de capacitat i solvència econòmica, financera i 
tècnica establerts als articles 43 a 49 de la LCSP, i no es trobin compreses en algun 
dels  supòsits  de  prohibició  per  a  contractar  de  l’article  49  d’aquesta  Llei,  sense 
perjudici  de  la  resta  de  requisits  exigibles  en  aquest  plec  i  l’objecte  social,  àmbit 
d’activitat  o  finalitat  de  les  quals  segons  els  seus  estatuts  o  normes  fundacionals 
estigui relacionat amb l’objecte de la present concessió.
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35.2.-  També podran participar  en la  licitació  diversos  empresaris,  que respondran 
solidàriament,  amb  el  compromís  dels  promotors  de  constituir-se  en  una  Unió 
Temporal d’Empreses. Cadascun d’ells haurà d’acreditar la seva capacitat i solvència 
conforme als articles 43 a 49 de la LCSP, acumulant-se a l’efecte de determinació de 
la  solvència  del  conjunt  les característiques acreditades per a cadascun dels  seus 
integrants.

35.3.- No podran concórrer a la present licitació les empreses que haguessin participat 
en  l’elaboració  de  les  especificacions  tècniques  relatives  al  aquest  contracte  si, 
aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de licitadors.

Clàusula 36 Presentació de proposicions.
36.1.-  La  presentació  de  proposicions  presumeix  per  part  del  licitador  l’acceptació 
incondicionada de les Clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que reuneix 
totes i cadascuna de les condicions exigides per a contractar amb l’administració.

36.2.- Cada licitador no podrà presentar més d’una sola proposició, sense perjudici de 
la presentació de variants. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió amb altres 
si ho ha fet individualment o figurar en més d’una agrupació. La infracció d’aquestes 
normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ells  subscrites de 
manera individual o com integrant d’una agrupació.

36.3.- La presentació de proposicions diferents per empreses vinculades, d’acord amb 
la definició recollida en l’article 129.4 de la LCSP, suposarà l’exclusió del procediment 
d’adjudicació,  amb caràcter  general,  de les ofertes formulades.  No obstant  això,  si 
sobrevingués la vinculació abans que conclogui  el  termini  de presentació d’ofertes, 
podrà subsistir l’oferta que determinin de comú acord les citades empreses. A aquests 
efectes, les empreses que es trobin en aquestes circumstàncies haurien d’acompanyar 
a les seves proposicions una relació exhaustiva de les empreses vinculades.

Clàusula  37  Lloc,  termini  i  forma  de  presentació  de  les 
propostes i visites als emplaçaments

37.1.- El termini de presentació de les propostes s’establirà en l’anunci de licitació.
 
37.2.-  Les  ofertes,  juntament  amb la  documentació  preceptiva,  es  lliuraran  en  les 
dependències o oficines expressades en l’anunci.

37.3.- Les proposicions dels licitadors es presentaran al Registre de l’Ajuntament en 
horari d’atenció al ciutadà de l’OAC ( de dilluns a divendres ) i en sobres tancats. El 
termini de presentació finalitza d’acord el dia establert en l’anunci ( i si aquest dia no és 
hàbil el següent que sigui hàbil).

37.4.- L’Ajuntament estableix una persona de contacte per a tots aquells licitadors que 
hagin presentat proposicions a fi de que s’hi puguin posar en contacte si tenen dubtes. 
Així mateix, l’Ajuntament estableix la possibilitat de visitar els emplaçaments objecte 
de la  concessió  per  part  del  licitadors  en el  termini  de  quinze  dies  a  partir  de  la 
publicació oficial de la licitació, a fi de que pugin conèixer les característiques de les 
localitzacions abans de la presentació d’ofertes. 

37.5.-  Sense perjudici  del  que estableix  l’article  62 RGLCAP,  la  retirada abans de 
l’adjudicació del contracte de la proposició presentada per un licitador determinarà la 
confiscació per part de l'Administració de la garantia provisional constituïda per aquell.
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37.6.- No s’acceptaran aquelles proposicions que tinguin omissions, errors o ratllades 
que impedeixin conèixer clarament tot allò que l'Administració estimi fonamental per a 
l’oferta, o que incorrin en els supòsits establerts en l’article 84 RGLCAP.

37.7.- La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües oficials a 
Catalunya,  anar  degudament  signada  pel  licitador,  ser  original  o  degudament 
autenticada i haurà de presentar-se en tres sobres, d’acord amb allò establert en la 
Clàusula 39 del present plec, dins de cadascun dels quals s’inclourà, en full apart, una 
relació numerada dels documents inclosos.

Clàusula 38 Mesa de contractació
La mesa de contractació estarà composada per:

President : Regidor de Medi Ambient
Vocals: Gerent i cap de l’àrea Territorial
           Tècnica de Medi Ambient
           Interventor 
           Secretari de la Corporació
Secretaria de la Mesa : Cap de l'Oficina de Contractació i Compres

Clàusula 39 Contingut de les proposicions.
39.1.- Els licitadors presentaran les seves proposicions en tres sobres tancats i signats 
pel licitador o persona que ho representi, de manera que es garanteixi el secret del seu 
contingut,  assenyalats amb els nombres 1, 2 i  3,  havent de figurar en l’exterior  de 
cadascun d’ells el nombre de referència del contracte al que liciten, el títol del mateix, 
la seva respectiva numeració i denominació, el nom i cognoms del licitador o raó social 
de l’empresa i el seu corresponent NIF o CIF.

39.2.- Si pel volum de documentació fos necessari, es presentaran en caixes amb la 
numeració  1  i  2  igualment  signades  i  tancades,  havent  de  figurar  a  l’exterior  de 
cadascuna d’elles els requisits d’identificació previstos per als sobres en el paràgraf 
anterior.

39.3.- A l'interior de cada sobre es farà constar en full a part una relació numerada dels
documents en ells inclosos. Els sobres tindran el següent contingut:

39.4.- Sobre 1: Documentació administrativa

39.4.1.- Documentació General

• Sol·licitud de participació en la licitació d’acord amb el model de l’ANNEX II.
• Declaració responsable de l’article 130.1.c de la LCSP segons el model de l’ANNEX 

IV.

39.4.2.- Documents acreditatius de la personalitat empresarial:

a) Si el licitador fos una o diverses persones jurídiques, haurien de presentar còpia 
autoritzada o testimoniatge notarial de l’escriptura de constitució o de modificació, 
si  escau,  inscrites  en  el  Registre  Mercantil,  quan  aquest  requisit  fos  exigible 
conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Si no ho fossin, l’acreditació 
de  la  capacitat  d’obrar  es  realitzarà  mitjançant  l’escriptura  o  document  de 
constitució, estatuts, o acte fundacional, en la qual constin les normes per les quals 
es regula la seva activitat, inscrits, si escau, en el corresponent registre oficial, tot 
això  en original  o còpia que tingui caràcter  d’autèntica conforme a la legislació 
vigent, o fotocòpia acarada per funcionari habilitat per això.
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Aquests documents haurien de recollir el règim jurídic específic del licitador en el 
moment de la presentació de la proposició.

b) Qui  concorri  conjuntament  amb  uns  altres  a  la  licitació  hauria  d’incorporar  un 
compromís  en  el  qual  consti  expressament  tal  circumstància,  la  seva 
responsabilitat solidària, així com el percentatge de participació que correspongui a 
cada  empresa  en  l’agrupació.  En  el  present  supòsit,  tots  els  membres  de 
l’agrupació haurien de presentar els documents previstos en la present Clàusula, 
havent de designar un representant o apoderat únic amb poders bastants per a 
exercitar els drets i complir  les obligacions que es derivin de la tramitació de la 
licitació. Així mateix, haurien de presentar declaració responsable.

c) Els empresaris individuals haurien de presentar el Document Nacional d'Identitat o, 
si escau, el document que li substitueixi reglamentàriament en còpia que tingui el 
caràcter  d’autèntica  i  en  vigor  conforme  a  la  legislació  vigent,  o  fotocòpia 
compulsada per funcionari habilitat per això.

d) La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles s’acreditarà conforme al que 
estableixen els articles 9 i 10 RGLCAP.

39.4.3.- Documents acreditatius de la representació:

a) Qui  comparegui  o  signi  proposicions  en  nom  d’un  altre  caldrà  que  aporti  la 
documentació acreditativa de la representació.

b) Igualment,  la  persona  amb  poder  bastant  a  l’efecte  de  representació,  haurà 
d’acompanyar  còpia  acarada,  notarial  o  administrativament,  del  seu  Document 
Nacional  d'Identitat.  Si  el  document  acreditatiu  de  la  representació  contingués 
atribució permanent de facultats, haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil, 
de  conformitat  amb  el  disposat  en  l’article  94.5  del  Reglament  del  Registre 
Mercantil.

39.4.4.- Solvència econòmica i financera:

Els licitadors haurien de justificar la seva solvència econòmica i financera aportant els
següents documents:

a) Declaració  del/dels  licitadors  del  volum global  de negoci  referit  als  darrers tres 
exercicis.

b) Els  comptes  anuals  del  licitador  o  de  cadascun  dels  licitadors  que  integren 
l’agrupació, dels últims 3 anys, degudament aprovades i inscrites, quan es tracti de 
persones jurídiques.

39.4.5.- Solvència tècnica:

Els licitadors,  tant  nacionals  com estrangers haurien de justificar  la  seva solvència 
tècnica aportant:

a) Relació  de les  principals  operacions  de característiques similars  a  l’objecte  del 
present contracte realitzades en els 3 últims anys pel licitador per cadascun dels 
licitadors per si o en agrupació, incloent dates, localització, beneficiaris públics o 
privats dels mateixos, import i breu descripció.

b) Estructura de la/les empresa/ses licitadores.
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39.4.6.- Submissió a la jurisdicció espanyola.

Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals  espanyols  de qualsevol  ordre,  per  a totes les incidències  que de manera 
directa  o  indirecta  poguessin  sorgir  del  contracte,  amb  renúncia,  si  escau,  al  fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

39.4.7.- Relació d’empreses vinculades:

Conforme al previst en la Clàusula 36 referida a la presentació de proposicions.

39.5.- Sobre 2: Proposta Tècnica

Inclourà  una  relació  numerada  de  la  documentació  inclosa  i  els  documents  que 
acreditin les circumstàncies a tenir en compte en la valoració de la proposta segons els 
criteris d’adjudicació d’aquesta licitació que depenguin d'un judici de valor a tenir en 
compte, de conformitat amb la clàusula 46. Aquest sobre ha de contenir la documentació 
següent:

39.5.1.- Memòria de les característiques tècniques de les plantes a construir:
-Plànols i dimensionat de cada instal.lació
-Qualitat i disposició dels elements de seguretat i l'estructura de suport.
-Característiques dels sistemes d'informació de l'energia produïda
-Identificació del material i equips a emprar
-Justificació  dels  materials  i  la  seva  durabilitat  i  rendiment  energètic  amb 

certificats d’entitats externes homologades.
-Planificació amb cronograma i calendari de la construcció i explotació de les 

plantes.
-Protocol de manteniment preventiu i correctiu.
-Assegurança a contractar i riscos coberts.

39.5.2.- Pressupost, inclosos estudis de seguretat estructural, i producció de cada una 
de les plantes solars. 
39.5.3.- Calendari i pla de treball des del moment d'adjudicació, fins a la finalització de 
la concessió.
39.5.4.- Pla de manteniment (preventiu, correctiu i operacional).
39.5.5.- Descripció i prestacions de la pantalla i sistema de comunicació  (26.2.r)

39.6.- Sobre número 3 Oferta econòmica

En l'oferta econòmica a presentar s'inclourà l'estudi econòmic de viabilitat del negoci 
amb dades sobre la inversió inicial  prevista i  les despeses d'explotació anuals  per 
cadascuna de les plantes solars projectades,  així  com les  xifres de vendes anuals 
estimades  per  la  venda  de  l’energia  generada.  Caldrà  justificar  el  càlcul  de  la 
producció  energètica  generada  per  les  instal·lacions  especificant  quin  ha  estat  el 
programari informàtic utilitzat, les hipòtesis assumides i la metodologia de càlcul. 

1-  Xifres  de  vendes anuals  estimades  per  la  venda  de  l’energia  generada  per 
cadascuna de les plantes solars projectades.

2-Proposta de cànon (C0 %) d'acord a la clàusula setena d'aquest plec per a cada una 
de les plantes solars.

3-Ingressos  mínims  de  la  proposta,  iguals  o  superiors  als  Imin  (clàusula  setena 
d'aquest plec) a percebre per part de l’Ajuntament per la concessió, per cada una de 
les plantes solars. 

22
33



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

4-Millores  econòmicament  valorades.  S'inclouran  les  actuacions  que  estiguin 
valorades  econòmicament  de  forma  separada,  millores  que  suposen  obligacions 
addicionals a les essencials del contractista d'acord a la clàusula 26 d'aquest plec, i 
que  es  troben  relacionades  amb  l'objecte  del  contracte  i  amb  la  qualitat  de  les 
instal·lacions a executar.

39.7   Sobre número 4 i 5 Presentació de variants econòmiques  

Tal i com s’estableix a la clàusula 40 els licitadors poden presentar l’oferta bàsica més 
dues variants econòmiques en relació amb la oferta econòmica i en sobres diferents.

Clàusula 40 Presentació de variants
40.1.- Els licitadors poden presentar, l’oferta bàsica més dues variants en relació amb 
l’oferta econòmica. 

40.2.- Cadascuna de les variants es valorarà independentment.

Clàusula 41 Presentació de millores
Els licitadors poden presentar les millores que considerin oportunes en relació amb les 
exigències mínimes establertes en el present plec. L’Ajuntament pot acceptar o no les 
millores  presentades.  Les  millores  s’han  d’emmarcar  en  les  prestacions  de  la 
instal·lació  fotovoltaica  (mesures  d’eloqüència,  etc.),  en  actuacions  d’eficiència 
energètica o actuacions ambientals.

Clàusula 42 Rebuig de proposicions
En la valoració de les ofertes tècniques i econòmiques dels licitadors, es procedirà, 
mitjançant resolució motivada, a l’exclusió d’aquelles solucions que incorrin en:
a) Incompliment manifest de les especificacions del present Plec, o de les Normes, 

Reglaments o Instruccions vigents que resultin d’aplicació a fi de la licitació o a la 
seva realització.

b) Indeterminacions substancials en el contingut.
c) Propostes basades en una instal·lació solar molt visible i poc harmoniosa amb les 

línies principals  de l’edifici  i  que genera un elevat  impacte visual  (no-integració 
paisatgística). 

d) Plantejaments tècnicament inviables o defectuosos.
e) Reconeixement  per  part  del  licitador,  en  l’acte  d’obertura  de  les  proposicions 

econòmiques  o  amb anterioritat  al  mateix,  que  la  seva  proposició  emmalalteix 
d’error o inconsistència que la fan inviable. Les ofertes a la base o, si escau, les 
variants excloses no seran preses en consideració per al procediment de valoració.

Clàusula 43 Examen de les proposicions
43.1.- Finalitzat el termini de recepció de les proposicions, el responsable del registre 
de l’Ajuntament expedirà certificat relacionat de les pliques presentades i remetrà les 
mateixes, al costat d’aquest certificat, al secretari de la mesa de contractació.

43.2.- A l’efecte de qualificació de la documentació presentada, prèvia la constitució de 
la mesa de contractació en acte no públic, el president ordenarà la obertura del sobre 
número 1 i el secretari certificarà la relació de documents que figuren en cadascuna de 
les  pliques.  Si  la  mesa  observés  defectes  o  omissions  subsanables  en  la 
documentació presentada, ho comunicarà per correu electrònic a l’adreça designada 
en  l’ANNEX  II  apartat  dades  per  notificacions,  sense  perjudici  de  fer  públiques 
aquestes  circumstàncies  per  mitjà  del  tauler  d’anuncis,  concedint  un  termini  no 
superior a tres dies hàbils perquè els licitadors els corregeixin o solucionin davant la 
mateixa mesa, sense perjudici dels que estableix l’article 22 del RGLCAP.
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Així  mateix,  a  l’efecte  de  verificar  l’eventual  concurrència  de  prohibicions  per 
contractar, l’òrgan competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la 
presentació  de certificats  i  documents  complementaris  als  que  ha  presentat,  o  bé 
aclariments sobre aquests, que haurà de complimentar en el termini màxim de cinc 
dies.

43.3.- Seran rebutjades les proposicions quan no s’acrediti fefaentment la possessió 
dels  requisits  per  a  contractar  amb  les  administracions  públiques,  falti  algun  dels 
documents requerits en aquest plec pel què fa al sobre número 1 o s’observés en 
aquests documents defectes substancials o deficiències materials no subsanables.

43.4.-  La  mesa,  una  vegada  qualificada  la  documentació  que  es  refereix  l’apartat 
anterior  i  resoltes,  si  escau,  les  deficiències  o  omissions  de  la  documentació 
presentada, procedirà a determinar les empreses que s’ajustin als criteris de selecció, 
amb pronunciament sobre les admeses a la licitació i de les rebutjades amb les causes 
del seu rebuig.

43.5.- De les actuacions es deixarà constància en l’acta que necessàriament s’haurà 
d’estendre.

43.6.- El president  posarà de manifest el  resultat de la qualificació dels documents 
presentats, amb expressió de les proposicions admeses, de les rebutjades i la causa o 
les causes d'inadmissió de les quals resultin rebutjades. L’Ajuntament notificarà als 
postors la plica dels quals  hagi  estat  rebutjada el  resultat  de la qualificació en els 
termes contemplats en l’apartat anterior.

43.7.- Les ofertes que corresponguin a proposicions rebutjades quedaran excloses del
procediment  d’adjudicació  del  contracte  i  els  sobres  que  les  continguin  no  seran 
oberts.

Clàusula 44 Primera Obertura de pliques
44.1.- L’acte públic de obertura de les proposicions admeses (sobre 2) se celebrarà en 
el  lloc  i  dia  indicat  en  l’anunci  de  licitació.  S’iniciarà  l’acte  d’obertura  de  les 
proposicions  donant  lectura  a l’acta  de la  sessió  de la  mesa a què es refereix  la 
clàusula  anterior  en  la  que  es  declaren  les  propostes  admeses  per  reunir  les 
condicions  exigides  pel  present  plec,  donant  ocasió  als  interessats  perquè  puguin 
comprovar  que  els  sobres  que  contenen  les  ofertes  es  troben  en  la  mesa  i  en 
idèntiques condicions que van ser lliurats.

44.2.- Finalitzades les operacions anteriors, la mesa procedirà a la obertura del sobre 
número 2 de les proposicions i, després de comprovar preliminarment la constància de 
la documentació exigida i d’informar als assistents sobre el contingut del sobre número 
2, es donarà per tancat l’acte de obertura de pliques. Si alguna plica no guardés la 
concordança  amb la  documentació  requerida,  s’apartés  substancialment  del  model 
establert o comportés errors manifests o ratlles que impedeixen conèixer el contingut 
essencial de l’oferta, serà rebutjada per la mesa, en resolució motivada. 

Contràriament, el canvi o omissió d’algunes paraules del model, sempre que s’alteri el 
sentit,  no serà causa suficient  per al  rebuig de la proposició.  Aquesta resolució de 
rebuig de proposicions podrà dictar-se per la mesa en qualsevol moment abans de 
l’adjudicació del contracte.

44.3.-  Un  cop  obert  el  sobre  número  2,  la  mesa  de  contractació  a  la  seva 
discrecionalitat podrà sol·licitar un informe tècnic a fi i efectes que facin la valoració del 
criteris que la mesa de contractació consideri oportuns.
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Clàusula 45 Segona obertura de pliques
45.1.- Un cop emès l’informe tècnic sol·licitat per la Mesa de contractació, i assumit 
aquest per part de la Mesa de Contractació, el president convocarà la sessió pública 
del  sobre número 3.  La convocatòria  es comunicarà als  licitadors  a la  direcció  de 
correu electrònic que figura en la proposició, i  es publicarà al perfil  del contractant, 
amb una antelació mínima de 3 dies.

45.2.- La sessió pública s’iniciarà amb la lectura de la valoració de l’ informe tècnic. 
Posteriorment es procedirà a l’obertura del sobre número 3.

Clàusula 46 Criteris per a l’adjudicació
El present contracte s’adjudicarà d’acord amb els següents criteris:

CRITERI PUNTUACIÓ 
FINS A

ÒRGAN DE 
VALORACIÓ

Oferta econòmica, sobre número 3 :. 
-fins a 11 punts per més energia generada
-fins a 24 punts per cànon (C0 %)  més elevat
-fins a 8 punts per Ingressos mínims Imin : més alts
-fins a 8 punts per import de les millores valorades 
econòmicament

51 Mesa de 
contractació

Condicions tècniques de la planta a construir i pla 
de manteniment, sobre número 2

30 Mesa de 
contractació

Altres millores, sobre número 2 19 Mesa de 
contractació

L'avaluació de les ofertes conforme als criteris que es poden quantificar amb la simple 
aplicació de fórmules es realitzarà després d'haver fet, prèviament, la d'aquells altres 
criteris en que no es dona aquesta circumstància, deixant-ne constància documental. 

En aquest cas, les proposicions es presentaran de forma tal que sigui possible aquesta 
valoració separada.
Es presentarà en la forma especificada en la clàusula 39, el sobre número 2 amb la 
proposta tècnica i portarà la menció:”Documentació tècnica acreditativa dels criteris 
d'adjudicació que depenguin d'un judici de valor, per participar en el procediment obert 
per a la cessió d'un dret d'ús sobre diferents cobertes d'equipaments municipals per a 
sistemes solars fotovoltàics.”   Per  a l’avaluació  de les condicions  tècniques de les 
plantes a construir i el seu pla de manteniment es valorarà amb els següents criteris:

1-El disseny i funcionament general (fins a 4 punts), en concret:
a) la superfície de captació i el dimensionat del sistema
b) adequació de l'orientació
c) qualitat i disposició dels elements de seguretat 

2-La disposició dels elements de la planta (fins a 4 punts), en concret:
a) integració arquitectònica
b) aprofitament dels espais i adaptació als usos
c) situació dels inversors i equips de mesurament
d) sistemes d'informació de l'energia produïda en contínu

prestacions
situació i visibilitat
capacitat de comunicació remota 

3-Les característiques tècniques del material ofert (fins a 8 punts), en concret:
a) major rendiment energètic
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b) una vida útil  més llarga. Seran valorades de forma especial les solucions 
tècniques  que  comportin  una  major  vida  útil  de  la  planta  i  una  menor  pèrdua  de 
capacitat de producció en el decurs del temps

c) una homologació vigent i contrastada dels elements

4-La proposta de desenvolupament del projecte d’actuació valorarà el calendari i  el 
protocol de manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació en relació al seu abast i 
les actuacions proposades a realitza (fins a 14 punts):

a) calendari d'execució establert d'acord al present plec (fins a 6 punts)
b) protocol de manteniment preventiu (fins a 4 punts)
-nombre d'actuacions de manteniment 
-nombre d'elements revisats pel manteniment
-periodicitat de les operacions de manteniment
-sistemes de registre i comunicació d'alarmes i avaries

c) protocol de manteniment correctiu (fins a 4 punts)
-nombre d'actuacions de manteniment 
-nombre d'elements revisats pel manteniment
-temps màxim de resposta de les operacions de manteniment correctiu
-sistemes de registre i comunicació d'alarmes i avaries

Les altres millores poden oferir-se en relació els objectius del Pla d'Energia Sostenible 
de Granollers per reduir les emissions locals de C02eq, millorar l'eficiència energètica i 
l'ús d'energies renovables. Així es valorarà la promoció de les energies renovables al 
municipi  i  actuacions  informatives  als  ciutadans,  escolars,  professionals, 
empresaris...etc Les activitats de difusió es valoraran tenint en compte el seu abast i 
eficàcia  entre  la  població,  i  es  valoraran  en  conjunt,  adjudicant  19  punts  al  millor 
projecte de difusió i conscienciació social de les energies renovables al municipi. 

Es presentarà en la  forma especificada en la  clàusula  39,  el  sobre número 3  amb l'oferta 
econòmica i  portarà  la  menció  “Proposició  econòmica  i  aspectes  tècnics  acreditatius 
avaluables de forma automàtica  per participar en el procediment obert per a la cessió 
d'un dret d'ús sobre diferents cobertes d'equipaments municipals per a sistemes solars 
fotovoltàics.” 

En  l'oferta  econòmica  a  presentar  s'inclourà,  entre  d'altres,  l'estudi  econòmic  de 
viabilitat  del  negoci  amb  dades  sobre  la  inversió  inicial  prevista  i  les  despeses 
d'explotació anuals, així com les  xifres de vendes anuals estimades per la venda de 
l’energia generada per cadascuna de les plantes solars projectades. La valoració de 
l'oferta econòmica resultarà de la suma de puntuació atorgada a partir dels següents 
criteris objectivables:

1-  Xifres  de  vendes anuals  estimades  per  la  venda  de  l’energia  generada  per 
cadascuna de les plantes solars projectades. Caldrà justificar el càlcul de la producció 
energètica generada  per les instal.lacions especificant  quin ha estat el  programari 
informàtic utilitzat, les hipòtesis assumides i la metodologia de càlcul. Es puntuarà fins 
a 11 punts la proposta que més energia estimin generar i vendre.

2-Proposta de cànon (C0 %) d'acord a la clàusula setena d'aquest plec per a cada una 
de  les  plantes  solars.  Es  puntuarà  fins  a  24  punts les  instal·lacions  ofereixin  un 
percentatge més alt de contraprestació a l'Ajuntament sobre la venda de l'electricitat 
generada.

3-Ingressos mínims Imin: d'acord a la clàusula setena d'aquest plec Ingressos mínims 
a percebre per part  de l’Ajuntament per la concessió, per cada una de les plantes 
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solars. Es puntuarà fins a 8 punts la proposta que més ingressos mínims garanteixi a 
l'Ajuntament.

4-Millores  econòmicament  avaluables  Es puntuarà fins  a  8 punts la  proposta  que 
presenti unes millores econòmicament més costoses.

En els anteriors quatre criteris econòmics objectivables la puntuació es calcularà de 
forma proporcional tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada 
una de les ofertes econòmiques presentades:

Preu de l'oferta més econòmica
     ---------------------------------------------------------   X (puntuació màxima de cada apartat)
         Preu a valorar

Totes les dades presentades en l'oferta econòmicament avaluables, i que es valoraran 
d'acord als criteris d'aquesta clàusula es certificaran segons el model de l’ANNEX III.

TÍTOL V. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ

Clàusula 47 Proposta d’Adjudicació
47.1.- A la vista de les proposicions presentades, del dictamen del comitè de valoració, 
la mesa de contractació formularà la proposta d’adjudicació del contracte en el termini 
de 2 mesos des de l’obertura pública a la qual fa referència la Clàusula 44. En aquesta 
proposta es consignaran, en tot cas, les valoracions que, en aplicació dels criteris de la 
Clàusula 46, es realitzin de cada proposició, i de cadascuna de les variants de cada 
proposició, tot això sense perjudici de compliment necessari del que disposa l’article 
87 del RGLCAP, i si escau de l’article 134 de la LCSP.

47.2.- La proposta d’adjudicació contindrà totes les propostes presentades i admeses, 
ordenades per la puntuació obtinguda per cada una d’elles en aplicació dels criteris 
d’adjudicació.

47.3.-  La proposta d'adjudicació no crea cap dret a favor de l’empresa proposada, 
mentre no s’hagi procedit a l’adjudicació.

Clàusula  48  Renuncia  a  la  celebració  del  contracte  i 
desistiment del procediment

Abans de l’adjudicació provisional l’òrgan de contractació podrà acordar la renúncia a 
la  celebració  del  contracte  per  raons  d’interès  públic  degudament  justificades  a 
l’expedient,  així  com  desistir  del  procediment,  per  les  causes  i  amb  els  efectes 
establerts a l’article 139 de la LCSP.

Clàusula 49 Adjudicació 
A la vista de la proposta d’adjudicació, l’òrgan de contractació classificarà per ordre 
decreixent  les  proposicions  presentades  i  que  no  hagin  estat  declarades 
desproporcionades o anormals. 

L’òrgan de contractació  requerirà  al  licitador  que hagi  presentat  la  proposició  amb 
millor puntuació a que en el termini de 10 dies presenti la documentació a la que fa 
referència l’article 135.2 de la LCSP.
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La manca de la presentació de la documentació en el termini anterior, s’entendrà que 
el licitador ha retirat  la seva oferta, procedint al requeriment de la documentació al 
següent licitador per ordre de puntuació.

Un cop rebuda la documentació, l’òrgan de contractació  adjudicarà el contracte en el 
termini de 5 dies.

L’adjudicació serà convenientment notificada i publicada en els termes previstos en 
l’article 135 de la LCSP. 

Clàusula 51 L’adjudicació del contracte es notificarà a tots els 
licitadors.

51.1.-  Si  els  interessats ho sol·liciten,  se’ls  facilitarà  informació en relació  amb els 
motius del refús de la seva candidatura o proposició i  de les característiques de la 
proposició de l’adjudicatari que fossin determinants de l’adjudicació al seu favor, en un 
termini de quinze dies naturals a comptar des de la recepció de la petició en aquest 
sentit, sens perjudici del què disposa l’article 137.2 de la LCSP.

51.2.- En la pròpia notificació es citarà a l'interessat per a què concorri a formalitzar el 
contracte en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació definitiva.

51.3.-  Si  no  atengués  l'esmentat  requeriment,  no  complís  els  requisits  per  a  la 
celebració  del  contracte  o  impedís  que  es  formalitzés  en  el  termini  assenyalat,  la 
Corporació podrà acordar la seva resolució prèvia incoació de l'expedient oportú, llevat 
que el  motiu  sigui  per  manca de constitució  de la  garantia  definitiva,  en quin  cas 
decaurà l’adjudicació provisional, amb les conseqüències i responsabilitats legalment 
procedents.

51.4.- La garantia definitiva serà incautada en el supòsits de resolució del contracte 
per manca de formalització d’aquest per causes imputables al contractista.

51.5.-  En  virtut  de  l'adjudicació  definitiva,  la  Corporació  i  el  contractista  restaran 
obligats al  compliment  del contracte.  En particular,  el  contractista restarà obligat  al 
pagament de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu 
dels  tràmits  preparatoris,  del  procediment  d’adjudicació  que  s’hagi  seguit,  i  de  la 
formalització del contracte.

51.6.- L’Ajuntament podrà tanmateix notificar electrònicament l’adjudicació del concurs. 
De conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans 
als  serveis  públics  i  la  disposició  addicional  dinovena  de  la  Llei  30/2007,  de  30 
d'octubre, de contractes del sector públic, les notificacions al licitador de l'adjudicació 
es podran efectuar per mitjans electrònics amb el consentiment de l'interessat. 

Per aquest procediment, és obligatori la utilització de les notificacions electròniques 
associada  al  mateix.  Els  licitadors  hauran  d'emplenar  el  document  que  els  lliuri 
l’Ajuntament a tal efecte.

Cal tenir en compte que l'acceptació s'esgota amb la notificació de la resolució del 
procediment i que no és aplicable a cap altre. Per exemple, si en la sol·licitud d'un ajut  
el ciutadà ha marcat l'opció de notificació electrònica, només s'haurà de notificar per 
aquesta  via  tots  els  actes associats  a aquella  convocatòria  concreta.  En properes 
convocatòries  caldrà  recavar  novament  l'acceptació  tot  i  tractar-se  del  mateix 
procediment.

28
39



PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació a aquesta licitació per part de les 
empreses  comportarà  l'acceptació  per  rebre  les  notificacions  utilitzant  mitjans 
electrònics.  Aquesta  notificació  s'efectuarà  mitjançant  un  sistema  que  garanteix  la 
posada a disposició  de la  notificació en el  lloc web de l'Ajuntament de Granollers. 
D'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics, al transcurs de 10 dies des de que es posi 
a  disposició  la  notificació  sense  que  s'accedeixi  al  seu  contingut,  aquesta  es 
considerarà rebutjada.

El sistema esmentat adreçarà un correu electrònic a l'adreça que a tal efecte s'indiqui, 
en la qual s'informarà del dipòsit de la notificació. Així mateix, també es podrà enviar,  
via SMS, a un telèfon que s'indiqui.

Clàusula 52 Vigència de les Ofertes
De no dictar-se l’acord  d’adjudicació  dintre  del  termini  màxim de sis  (6)  mesos,  a 
comptar des de l’obertura del Sobre número 3, els licitadors admesos a la licitació 
tindran dret a retirar la seva proposició i que se’ls retorni la garantia que haguessin 
prestat.

Clàusula 53 Formalització del contracte
53.1.- El contracte es formalitzarà amb l’adjudicatari en document administratiu dintre 
del termini de deu dies a comptar des de la notificació de l’adjudicació..

53.2.- En el cas que sigui necessari la constitució d’una UTE el termini de deu dies 
serà comptador des de la constitució de la UTE.

53.3.- El document de formalització constituirà títol suficient per accedir a qualsevol 
registre públic.

53.4.-  Quan  per  causes  imputables  al  concessionari  no  es  pugui  formalitzar  el 
contracte  en  el  termini  previst,  l’Ajuntament  podrà  acordar  la  seva  resolució,  sent 
necessari  el  tràmit  d’audiència  de  l’interessat  i,  quan  es  formuli  oposició  pel 
concessionari,  informe  de  la  Comissió  Jurídica  Assessora.  En  aquest  cas  serà 
procedent  la  confiscació  de  la  fiança  provisional  i  la  indemnització  dels  danys  i 
perjudicis ocasionats.

53.5.-  Si  les  causes  de  la  no  formalització  fossin  imputables  l’Ajuntament, 
s’indemnitzarà al concessionari dels danys i perjudicis que la demora pugui ocasionar, 
amb independència que pugui sol·licitar la resolució del contracte a l’empara de l’article 
206.d) del LCSP. 

Clàusula 54 Escriptura pública
Qualsevol de les parts podrà sol·licitar de l’altra,  en qualsevol moment,  l’elevació a 
públic del Contracte, sent les despeses i impostos de tota classe que es generin com a 
conseqüència d’aquesta elevació a públic, a càrrec de qui la sol·liciti.

Clàusula 55 Manca de formalització imputable a l’adjudicatari.
Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a 
l’adjudicatari, la Corporació en podrà acordar la resolució, essent-ne tràmit necessari 
l’audiència de l’interessat i, si hi formulés oposició, l’informe preceptiu i no vinculant de 
la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya. En aquest supòsit serà 
incautada  a  l’adjudicatari  la  garantia  que  s’hagués  constituït,  i  aquest  haurà 
d’indemnitzar la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats.
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TÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR

Clàusula 56 Règim de faltes i sancions contractuals
En els supòsits d'incompliment o compliment defectuós de les obligacions assumides 
pel  contractista,  l’Ajuntament  podrà  compel·lir-lo  al  compliment  del  contracte,  amb 
imposició de sancions, o acordar-ne la resolució.

Clàusula 57 Faltes contractuals
A part  de  les  que  el  plec  de  clàusules  particulars  estableixi  per  a  cada  tipus  de 
contracte, constitueixen faltes contractuals  comunes a tots els contractes a què es 
refereix aquest plec les següents:

57.1.- Faltes molt greus:
57.1.1.- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte.
57.1.2.- L'incompliment del termini d’inici de construcció de la planta en més del 50%.
57.1.3.- La paralització total i absoluta en la construcció de la planta per més de tres 
mesos.
57.1.4.-  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l’Ajuntament,  o  la  seva 
inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.
57.1.5.- L'incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si
escau.
57.1.6.-  Incompliment  molt  greu  de  les  obligacions  de  tipus  fiscal,  laboral  i  de 
Seguretat Social que es derivin per l’execució del contracte.
57.1.7.- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.
57.1.8.- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 
ambient d’acord amb la legislació vigent.
57.1.9.- La reiteració en la comissió de faltes greus.
57.1.10.- La paralització en la producció d’energia per un termini d’un mes, o per un 
termini de tres mesos la producció en potència inferior la 50% del nominal de la planta 
per causes imputables a l’adjudicatari.

57.2.- Faltes greus:
57.2.1.-  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  l'Administració,  o  la  seva 
inobservança.
57.2.2.- L'incompliment del termini  d’inici  de construcció de la planta en menys del 
50%.
57.2.3.- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en el 
de clàusules particulars i en les disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.
57.2.4.- Incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i  de Seguretat 
Social que es derivin per l’execució del contracte.
57.2.5.-  L’incompliment  de  les  prescripcions  municipals  sobre  comunicació  de  les 
prestacions
57.2.6.-  L’incompliment,  que  no  constitueixi  falta  molt  greu,  de  les  obligacions 
derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
57.2.7.- La reiteració en la comissió de faltes lleus.
57.2.8.- La paralització en la producció d’energia per un termini d’un mes, o per un 
termini de tres mesos la producció en potència inferior la 25% del nominal de la planta 
per causes imputables a l’adjudicatari.

57.3.- Faltes lleus:
57.3.1.-  L'incompliment  de  l'execució  parcial  de  les  prestacions  definides  en  el 
contracte que no constitueixi falta greu.
57.3.2.- L'ocupació temporal i indeguda d'espais de domini públic.
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57.3.3.- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en 
la normativa de prevenció de riscos laborals.
57.3.4.- La no presentació dintre del termini de la informació a la que fa referència la 
Clàusula 31.
57.4.- Al efectes dels paràgrafs anteriors, s'entén per reiteració la comissió d'una falta 
del mateix caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.

Clàusula 58 Sancions contractuals
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que 
no produeixi resolució del contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les sancions següents, 
graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

58.1.- Faltes molt greus: multa de fins a12.000€

58.2.- Faltes greus: multa de fins a 4.000€.

58.3.- Faltes lleus: multa de fins a 2.000€.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui 
formular  al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació 
resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.

TÍTOL VII. FINANÇAMENT DE LES PLANTES

Clàusula 59 Finançament
59.1.- El concessionari haurà de finançar al seu càrrec la construcció i instal·lació de 
les plantes solars.

59.2.-  L’adjudicació  de  la  present  concessió  dona  dret  a  acollir-se  a  les  línies  de 
finançament que puguin crear les entitats bancàries col·laboradores amb fons del Banc 
Europeu d’Inversions, impulsat per la Diputació de Barcelona dintre del programa de 
suport a l’execució d’accions de sostenibilitat energètica, sempre que es compleixin les 
condicions i requeriments fixats per aquests entitats bancàries.

L’Ajuntament de Granollers reconeix expressament haver estat informat de que, de 
forma total o parcial, els fons per a la construcció de les plantes solars poden ésser 
obtinguts per l’adjudicatari en virtut d’acords de finançament celebrats amb entitats de 
crèdit  (en endavant,  les “Entitats de Crèdit”).  Igualment,  l’Ajuntament  de Granollers 
reconeix expressament en favor d’aquestes Entitats de Crèdit: 

(i) La possibilitat que els drets de l’adjudicatari derivats d’aquest Contracte siguin 
cedits en garantia o pignorats, totalment o parcial, i d’una vegada o successivament, 
en favor de les Entitats de Crèdit;  

(ii) El dret d’accés de les Entitats de Crèdit i, si escau, dels seus assessors, a les 
plantes solars amb l’objecte d’inspeccionar l’execució de les obres; i
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TÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS

Clàusula 60 Jurisdicció competent
60.1.- Les controvèrsies que es pugui plantejar en relació amb el contingut i la vida de 
la concessió, la jurisdicció competent és la jurisdicció civil, amb expressa submissió als 
tribunals de Barcelona amb renúncia per part del licitador a qualsevol fur que impliqui 
un canvi de jurisdicció territorial.
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ANNEX  I  DOCUMENTACIÓ  DESCRIPTIVA  DE  LES 
COBERTES 

(la documentació es troba a partir de la pàgina 40 del present plec)
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ANNEX II MODEL DE SOL·LICITUD

En/Na.  ……………………………..,  amb  DNI  núm.  ………………,  actuant  en  nom  i 
representació de la societat mercantil ……………………., amb NIF, ---------, domiciliada 
en ……………….., carrer ……………………, n …….., actuant en la seva condició de 
(administrador/apoderat), 

MANIFESTA:

Que aporta la següent documentació:

(Relacionar la documentació que es que presenta en el Sobre núm. 1)

Que designa als efectes de comunicació amb l’ajuntament en relació amb el present 
concurs la següent direcció:

Email:

La persona que sotasigna sol·licita ser admesa en el concurs públic plec de condicions 
que ha de regir en concurs per a la constitució d’un dret dús sobre els bens públic 
determinats el plec per a la construcció de plantes solars després d’haver manifestat la 
seva conformitat amb totes i cadascuna de les condicions establertes en els Plecs de 
clàusules,  i  acompanya  els  sobres  de  documentació  administrativa  que  conté  els 
documents esmentats, i el de la proposició tècnica i econòmica.

Signatura

…… a …………. de………….
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ANNEX III MODEL DE PROPOSICIÓ

En/Na.  ……………………………..,  amb  DNI  núm.  ………………,  actuant  en  nom  i 
representació de la societat mercantil ……………………., amb NIF, ---------, domiciliada 
en ……………….., carrer ……………………, n …….., actuant en la seva condició de 
(administrador/apoderat), 

MANIFESTA

Que projecte les següents xifres de vendes anuals estimades per la venda de l’energia 
generada per cadascuna de les plantes solars projectades.

Que oferta el cànon (C0 %) següent d'acord a la clàusula setena d'aquest plec per a 
cada una de les plantes solars.

Que oferta uns ingressos mínims següents en la proposta, iguals o superiors als Imin 
(clàusula setena d'aquest plec)  a percebre per part de l’Ajuntament per la concessió, 
per cada una de les plantes solars. 

Que  complementa  el  projecte  licitat  amb  les  següents  millores  valorades 
econòmicament:

Els imports que figuren en la present proposició econòmica s’entenen que són sense 
IVA, en el cas que sigui d’aplicació.

Signatura

…… a …………. de………….
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ANNEX IV MODEL DE DECLARACIÓ ARTICLE 49 LCSP

En/Na.  ……………………………..,  amb  DNI  núm.  ………………,  actuant  en  nom  i 
representació de la societat mercantil ……………………., amb NIF, ---------, domiciliada 
en ……………….., carrer ……………………, n …….., actuant en la seva condició de 
(administrador/apoderat),  en nom propi,  o  com a representant  legal,  de la  societat 
mercantil ............................ declara sota la seva responsabilitat que:

c) No ha estat condemnada per sentencia ferma per delictes de falsedat, contra el patrimoni 
¡  contra  l’ordre  socioeconòmic,  suborn,  malversació,  tràfic  d’influències,  revelació  de 
secrets,  ús  d’informació  privilegiada,  delictes  contra  la  Hisenda  Pública  i  la  Seguretat 
Social,  delictes contra  els  drets dels  treballadors o per delictes relatius al  mercat  ¡  als 
consumidors.

d) L’empresa no està declarada en fallida, en concurs de creditors, insolvent fallit en qualsevol 
procediment o subjecte a intervenció judicial; ni ha estat iniciat expedient de quitament i  
espera o de suspensió de pagaments, ni s’ha presentat sol·licitud judicial de fallida o de 
concurs de creditors.

e) No ha donat lloc a la resolució de qualsevol contracte amb l’Administració, per causa de la 
que hagi estat declarada culpable.

f) No haver estat sancionada amb caràcter ferm per infracció greu en matèria de disciplina de 
mercat, en matèria professional o en matèria d’integració laboral de minusvàlids o molt greu 
en matèria social, d’acord amb el que disposa la Llei 8/1988, de 7 d’abril, sobre infraccions i 
sancions en l’ordre social, o en matèria de seguretat i salut laboral, d’acord amb el que 
disposa la Llei 31/1995 d 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals.

g) No es  troba  inclosa  en  cap  dels  supòsits  previstos  en  la  Llei  12/1995,  d’11  de  maig, 
d’incompatibilitats dels membres del Govern de l’Estat i dels alts càrrecs de l’administració, 
i  de  la  Llei  53/84,  de  6  de  desembre,  d’incompatibilitat  del  personal  al  servei  de  les 
administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la 
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableix 
la llei esmentada.

h) Es  troba  al  corrent  del  pagament  de  les  obligacions  tributàries  de  caràcter  estatal,  
autonòmic i local, ¡ amb la Seguretat Social, previstes a les disposicions vigents.

i) No ha incorregut en falsedat greu en facilitar a l’Administració les declaracions exigibles en 
compliment de les disposicions de la LCSP.

j) No ha estat sancionada com a conseqüència del corresponent expedient administratiu en 
els ternes previstos en l’article 59 de la Llei General de Subvencions, 38/2003, i en l’article 
185 de la Llei General Tributària.

k) No ha incorregut en falsedat a en el moment d’efectuar declaració responsable a la que fa 
referència l’article 130.1c) de la LCSP o facilitar qualsevol altra dada relativa a la seva 
capacitat i solvència i no ha incomplert per causa que li sigui imputable, la obligació de 
comunicar informació prevista a l’article 59. i l’article 305 de la LCSP.

l) No haver contractat persones respecte a les que s’hagi publicat en el BOE l’incompliment al  
que es refereix  l’article  18.6  de la llei  5/2006,  de 5 d’abril,  de regulació  dels  conflictes  
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’administració.

m) No ha infringit la prohibició de contractar amb qualsevol de les administracions públiques.
n) No ha retirat indegudament una proposició o candidatura en un procediment d’adjudicació 

ni ha impossibilitat l’adjudicació definitiva del contracte al seu favor per no complimentar el 
que estableix l’article 135.4 dintre del termini per culpa, dolo o negligència.

Signatura

…… a …………. de………….
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ANNEX V FITXA INFORMACIÓ PERIÒDICA 

DADES PRODUCCIÓ MENSUAL

Producció energètica mensual:

Mes Hores de treball [h] Energia Produïda 
[kWh]

Rendiment [%] Estalvi CO2 [kg]

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre

DADES PRODUCCIÓ ANUAL

Producció anual energètica [kWh]:

Estalvi anual de CO2 [tones]:
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PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

DADES MANTENIMENT

Correctiu:

Data

[dd/mm/aa]

Ubicació

[instal·lació]

Descripció

Incidència

Descripció

Actuació

Responsable 

[nom i cognoms]

Captadors:

Inversors:

Comptador:

Protecció:

Cablejat:

Coberta:

Suport:

Observacions:

Preventiu:

Data

[dd/mm/aa]

Ubicació

[instal·lació]

Descripció

Incidència

Descripció

Actuació

Responsable 

[nom i cognoms]

Captadors:

Inversors:

Comptador:

Protecció:

Cablejat:

Coberta:

Suport:

Observacions:
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PLEC DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A LA CESSIÓ D’UN DRET D’ÚS SOBRE DIFERENTS COBERTES 
D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS PER A SISTEMES SOLARS FOTOVOLTAICS 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

DADES PRODUCCIÓ ANUAL

Hores mensuals de treball: És el temps efectiu de treball determinat a partir de les hores en que 
els captadors solars han estat generant energia.

Energia produïda: Energia elèctrica produïda i cedida a xarxa.

Rendiment: Fracció de l'energia solar incident a la superfície del captador solar que ha estat 
cedida a la xarxa elèctrica, en percentatge.

Estalvi CO2: La quantitat equivalent de diòxid de carboni estalviada que representa aquesta 
quantitat d'energia produïda si s'hagués generat per mitjans convencionals, segons mix de 
producció energètica de l'estat espanyol a any vençut.

Producció energètica anual: Producció total anual d'energia cedida a xarxa elèctrica.

Estalvi anual CO2: Quantitat total equivalent de diòxid de carboni estalviada durant tot l'any.

DADES PRODUCCIÓ ANUAL

S'espera extreure d'aquesta fitxa un resum de les intervencions realitzades tant a nivell 
preventiu com a nivell correctiu a les instal·lacions fotovoltaiques per mantenir un control de les 
actuacions a cobertes de l'Ajuntament de Granollers i millorar la coordinació entre totes les 
entitats participants.
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ASCENSOR

ESCALA 2

ESCALA 1

PLANTA BAIXA ANNEX

PLANTA PRIMERA ANNEX :;:.4:"o)

PLANTA SEGONA ANNEX :;:.4:"o)

PLANTA COBERTA ANNEX

30869.65"o)

92.36"o)

UWRGTH0EQPUVTWíFC

PLANTA BAIXA

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PLANTA PRIMERA ;83.23"o)

PARCIAL

UWRGTH0EQPUVTWíFC"VQVCN

;86.88"o)

80898.55"o)

PLANTA SOTERRANI ;32.37"o)

UWRGTH0EQPUVTWíFC

PLANTA SOTERRANI ANNEX

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PARCIAL

406;7.39"o)

8022;.52"o)SUP.CONS.TOTAL PLANTES ANNEX

UWRGTH0EQPUVTWíFC"VQVCN 3408:7.85"o)

EDIFICI PRINCIPAL

40:57.:4"o)SUPERF.CONS.TOTAL PLANTES

EDIFICI ANNEX

PATI PLANTA SOTERRANI

SUPERF.CONST. TOTAL PATIS

50:62.73"o)

50:62.73"o)

LLEGENDA

ÉTGC"RNCSWGU"UQNCTU

situat al carrer Roger de Flor, 66

EDIFICIS PATRIMONIALS

gener de 2011

A3ESCOLA MUNICIPAL DE TREBALL

1/250

08 ÉTGC"RNCSWGU"UQNCTU
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UWRGTH0EQPUVTWíFC

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PARCIAL

UWRGTH0"EQPUVTWíFC"VQVCN

SUP.CONS. TOTAL PB ANNEX 2

PATI PLANTA BAIXA

SUPERF. CONS. TOTAL PATI

PLANTA BAIXA ANNEX 2 438.28"o)

504::.23"o)

80:33.67"o)

504::.23"o)

438.28"o)

SUP.CONS. TOTAL PB ANNEX 1

PLANTA BAIXA ANNEX 1 54:.94"o)

54:.94"o)

SUP.CONS. TOTAL ED. PRINCIPAL

PLANTA SEGONA ;;3.35"o)

PLANTA PRIMERA ;;3.35"o)

PLANTA BAIXA ;;8.62"o)

40;9:.88"o)

LLEGENDA

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

ukvwcv"gp"gn"ecttgt"Xgpg›wgnc.":8

EDIFICIS PATRIMONIALS

gener de 2011

08A3EGPVTG"XCNNêU
1/300

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG
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PLANTA BAIXA

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PARCIAL

;:;.64"o)

:0986.52"o)

PLANTA PRIMERA ;72.58"o)

PLANTA ANEX SOTERRANI ;.95"o)
PLANTA ANEX BAIXA 332.66"o)
PLANTA ANEX PRIMERA 3:7.36"o)
PLANTA ANEX SEGONA 397.9:"o)

SUPERFICIE TOTA PATIS 80565.65"o)

30;5;.9:"o)

SUPERFICIE TOTAL ANEX 6:3.2;"o)

SUPERF.CONST.

SUPERF. TOTAL CONST.

SUPERF.TOTAL PLANTES

LLEGENDA

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

ukvwcv"cn"ecttgt"fgn"Oguvtg"Ocpgn"Oculqcp."p¿o0"3

CEIP PAU VILA
EDIFICIS PATRIMONIALS

06
1/200

A3

gener de 2011 

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG
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SUPERF.CONST.

PLANTA BAIXA

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PLANTA PRIMERA

PARCIAL

SUPERF.TOTAL PLANTES

:9:.74"o)

SUPERF. TOTAL PATIS

SUPERF. TOTAL CONST.

PATI PLANTA BAIXA

:58.38"o)

30;26.72"o)

677.5:"o)

4057;.::"o)

677.5:"o)

ALTELL PLANTA PRIMERA 3:;.:4"o)

LLEGENDA

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

EDIFICIS PATRIMONIALS
06 UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

1/200

A3

ukvwcv"cn"ecttgt"Fgn"Nngfqpgt."p¿o08

EGPVTG"EëXKE"PQTF
EDIFICIS PATRIMONIALS

gener de 2011
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UWRGTH0EQPUVTWíFC

PLANTA BAIXA

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PLANTA PRIMERA ;45.54"o)

PLANTA SEGONA ;45.54"o)

SUPERF. TOTAL CONST. PLANTES

PATI INT. PLANTA BAIXA

PARCIAL

;:7.:4"o)

40:54.68"o)

65.8:"o)

5069;.;;"o)

SUPERF. TOTAL CONST. PATIS 50779.6;"o)

PLANTA BAIXA ANNEX 1 557.3:"o)

SUPERF. TOTAL CONST. ANNEX 1

PATI EXTERIOR

PLANTA BAIXA ANNEX 2 34;.22"o)

SUPERF. TOTAL CONST. ANNEX 2

557.3:"o)

SUPERF.CONSTRUIDA TOTAL 504;8.86"o)

PATI INT. PLANTA BAIXA ANNEX 2 55.9;"o)

34;.22"o)

LLEGENDA

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG
situat en el carrer Maresme, 2 - 4

CEIP GRANULLARIUS
EDIFICIS PATRIMONIALS

gener de 2011

07A3
1/200
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Plaques solars

Llucernari

LlucernariLlucernari

Lwpvc"fg"fkncvcek„

UWRGTH0EQPUVTWíFC

PLANTA BAIXA

SWCFTG"FG"UWRGTHëEKGU

PLANTA PRIMERA 7.36"o)

SUP. CONST. TOTAL PLANTES

PATI PLANTA BAIXA

PARCIAL

UWRGTH0EQPUVTWíFC"VQVCN

30494.29"o)

;76.44"o)

40453.65"o)

SUP. CONST. TOTAL PATIS

30499.43"o)

;76.44"o)

LLEGENDA

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG

UWRGTHëEKG"FKURQPKDNG
ukvwcv"gp"gn"ecttgt"Eqtt„."56;

ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EL TELER
EDIFICIS PATRIMONIALS

gener de 2011

03A3

1/200

129
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