
 ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA D’ISIL I ALÓS 

PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICO-ADMINISTRATIVES PARTICULARS  PER 
L’ADJUDICACIÓ DE PERMISOS DE CAÇA 

 
 
CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i Qualificació 
 

Constitueix l’objecte d’aquest plec l’adjudicació mitjançant subhasta de 2 permisos 
de caça en la modalitat de trofeu mascle propietari de cérvol i d’isard, i de 19 permisos de 
caça modalitat de selectiu mascle propietari: 4 d’isard, 5 de cérvol, 5 de daina, 2 de 
cabirol i 3 de mufló, de conformitat amb els criteris assenyalats en el present plec. 

 
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com estableix l'article 9 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic. 
 
CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació 
 

La forma d'adjudicació serà la subhasta, i per la determinació de la millor oferta 
s'atendrà a un sol criteri d'adjudicació, que haurà de ser necessàriament el del millor preu. 

 
 
CLÀUSULA TERCERA. Tipus de licitació 
 

El preu de licitació de cada permís de trofeu és a l’alça, essent el preu de sortida 
de: 

en el cas de l’isard és de  4.450 euros 
en el cas del cérvol és de 1.950 euros 
 
El preu de licitació de cada permís de mascle selectiu és a l’alça, essent el preu de 

sortida de: 
en el cas de l’isard és de 1.800 euros 
en el cas del mufló és de 1.050 euros 
en el cas del cérvol és de 1.000 euros 
en el cas de la daina és de  685 euros 
en el cas del cabirol és de   350 euros 
 

En cas d’empat es procedirà a sorteig entre els empatats. 
El preu resultant s'abonarà abans de l’expedició de les corresponents llicències. 

 
 

CLÀUSULA QUARTA. Capacitat 
 

Podran presentar ofertes, per si mateixes o per mitjà de representants, les 
persones naturals i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat per a 
això, i que no es trobin inclosos en els supòsits de prohibició recollits en la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aprovat per Llei 9/2017, de 8 de novembre. 
 
 
CLÀUSULA CINQUENA. Òrgan de Contractació 

A la vista de l'import de la licitació de cada contracte, l'òrgan competent per 
efectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre de contractes del sector públic, serà el President. 
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CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l'Aptitud per Contractar 
 

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i no estiguin incurses en prohibicions per 
contractar. 

 
1. La capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 
 
a) Quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del document 

nacional d'identitat. 
 
b) Quant a persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia compulsada del CIF i 

l'escriptura o el document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals 
constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, 
en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.  

 
 
CLÀUSULA SETENA. Presentació d'Ofertes i Documentació 
Administrativa  
 

Les ofertes es presentaran a l'EMD d’Isil i Alós, dins del termini de 20 dies 
naturals comptats a partir de l'endemà al de publicació de l'anunci de licitació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 

Les ofertes podran presentar-se en el registre de l’EMD d’Isil i Alós en horari 
d’atenció al públic, exclusivament els dimecres i divendres de 10h a 14h i en virtut d’allò 
establert en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Publiques. 

 
Els licitadors també podran presentar la seva oferta de forma telemàtica mitjançant 

correu electrònic que contindrà la documentació xifrada amb contrasenya, a l’adreça 
emd@isialos.cat en el termini de 20 dies naturals comptats a partir del dia següent al de 
publicació de l’anunci de licitació al BOP. 
 

Cada licitador no podrà presentar més d'una oferta per a cada permís. La presentació 
d'una oferta suposa l'acceptació incondicionada per al licitador de les clàusules del present 
Plec. 

 
Les ofertes per prendre part en la licitació es presentaran en dos sobres tancats o 

en forma de documents xifrats amb contrasenya si es tramita per correu electrònic, 
signats pel licitador i amb indicació del domicili a l'efecte de notificacions, en els quals es 
farà constar la denominació del sobre i la llegenda “Ofereix per licitar a la contractació de 
permisos de caça”. 

 La denominació dels sobres o documents xifrats és la següent: 
 
— Sobre «A» (ó Document «A»): Documentació Administrativa. 

  — Sobre «B» (ó Document «B»): Oferta Econòmica. 

 
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies 

autenticades, conforme a la Legislació en vigor. 
 
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació 

numerada d'aquests: 
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SOBRE «A» 
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 
a) Documents que acreditin la personalitat jurídica del licitador. 
 
—  Document nacional d’identitat o, si s’escau, el document que el substitueixi 

[article 79.2.a) del TRLCAP i article 21 del Reial decret 1098/2001, de 12 de octubre] del 
signant de la proposició i escriptura d’atorgament en favor seu de poder suficient per a 
presentar l’oferta. 

 
b) Documents que acreditin la representació. 

 
— Els que compareguin o signin ofertes en nom d'un altre acreditaran la 

representació de qualsevol manera adequada en Dret. 
 
— Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el 

Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment. 
 
— Igualment la persona amb poder validat a l'efecte de representació, haurà 

d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoniatge notarial del seu 
document nacional d'identitat. 
 
SOBRE «B» 
OFERTA ECONÒMICA  

 
— Oferta econòmica. 
 
Es presentarà conforme al següent model: 
 
««________________________, amb domicili a______________________, 

municipi________________, C.P.__________, núm. telèfon____________________ i 
DNI núm. ___________, en nom propi [o en representació de _____________________ 
amb C.I.F. núm.___________________], assabentat de la convocatòria per a l’adjudicació 
de _______ [nombre unitats] permís de caça de_________________(espècie: Isard, 
Cérvol, Daina, Cabirol, Mufló) modalitat________________________(Trofeu / Selectiu 
mascle propietari), per l’Entitat Municipal Descentralitzada d’Isil i Alós, per procediment 
obert mitjançant subhasta, anunciat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, faig 
constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, 
prenent part de la licitació i oferint per l’esmentat permís el preu de: 
__________________ euros.  
 
A ____________, a ___ de ________ de 20__. 
 
 
Signatura del candidat, 
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CLÀUSULA VUITENA. Obertura d'Ofertes  
 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es requerirà als licitadors que 
hagin presentat oferta per correu electrònic, facilitin la paraula clau per tal de procedir al 
desxifrat de la documentació corresponents a la oferta presentada. 

 
L’obertura es realitzarà en el termini màxim de tres dies hàbils des de la 

finalització de la data per presentar les ofertes. 
 
L’obertura de les proposicions es realitzarà per una unitat tècnica integrada pel 

President de l’entitat, la secretària-interventora i el tècnic d’administració de l’entitat, 
garantint que l’obertura no es realitzarà fins que hagi finalitzat el termini per a la seva 
presentació, per la qual cosa no se celebrarà acte públic per a l’obertura d’aquestes. 

Obertes les ofertes, la unitat tècnica efectuarà la seva valoració i formularà 
proposta d’adjudicació a favor del licitador que ofereixi el major preu. 

 
Si fos necessari, aquesta unitat tècnica concedirà un termini de tres dies perquè el 

licitador corregeixi els defectes o les omissions esmenables observats en la documentació 
presentada. 

 
Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen del sobre «B», que contenen les 

ofertes econòmiques. 
 
CLÀUSULA NOVENA. Requeriment de Documentació 

 
A la vista de la valoració de les ofertes, la unitat tècnica proposarà al licitador que 

hagi presentat la millor oferta. 
 
L'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 

econòmicament més avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar 
des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, present documentació 
justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 
 

 
CLÀUSULA DESENA. Adjudicació del Contracte 

 
Rebuda la documentació sol·licitada, l'òrgan de contractació haurà d'adjudicar el 

contracte dins dels vint dies següents a la recepció de la documentació. 
 
L'adjudicació haurà de ser motivada i  es notificarà als candidats o licitadors. 
 

CLÀUSULA ONZENA. Pagament 
 
El pagament es realitzarà un cop efectuada l’adjudicació i amb caràcter previ a l’expedició 
de la llicència, mitjançant transferència bancària al següent compte: 
 
 

ES44 2100 0074 55 0200149592 
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CLÀUSULA DOTZENA. Drets i Obligacions del Contractista 
 
Els drets i les obligacions de l'adjudicatari són els que neixen d'aquest Plec i del Pla 

Tècnic de Gestió Cinegètica de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars per a la 
temporada 2022/2023, així com els derivats de la Legislació aplicable, que tots ells tindran 
caràcter contractual. 
 
 

 
CLÀUSULA TRETZENA. Règim Jurídic del Contracte 
 

Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà per 
allò establert en aquest Plec, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local; El decret legislatiu 2/2010 de 28 d’abril  pel qual s’aprova la llei Municipal i 
de règim local de Catalunya i  els principis extrets de la legislació continguda en la Llei 
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic, per resoldre els dubtes i les 
llacunes que poguessin presentar-se; supletòriament s'aplicaran les restants normes de 
dret administratiu i, en defecte d'això, les normes de dret privat. 

Quant als seus efectes i extinció es regirà per les Normes de Dret privat. 
 
 
 

CLÀUSULA CATORZENA . Recursos Administratius i Jurisdiccionals 
 

Els acords corresponents a aquesta contractació posaran fi a la via administrativa i seran 
immediatament executius. Contra aquests es pot interposar recurs potestatiu de reposició, 
de conformitat amb la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el termini d’un mes davant el mateix òrgan que el 
dictà, o recurs contenciós-administratiu, conforme al que disposa la Llei reguladora de 
l’esmentada jurisdicció, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, en el termini de dos 
mesos comptats a partir de la notificació de l’acord (articles 109 i 118 de la LAP i article 46 
de la LJ). 
 
Isil, 30 d’agost de 2022 
 
 
 
 
Guillem Esteban Isus 
President 
 
 
 
Diligència: Per fer Constar que el present plec de clàusules ha estat aprovat per acord de 
Junta Veïnal, en sessió ordinària de data 30 d’agost de 2022. 
 
 
 
 
Carme Fité Mentuy 
Secretària-Interventora 
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ANNEX 
 
 
 
MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
«_____________________________________, amb DNI núm.__________________ 
sota la meva responsabilitat  
 

DECLARO 
 

Que estic facultat per contractar amb el sector públic, ja que tinc plena capacitat  i no  
estic sotmès a cap prohibició per contractar, de conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de contractes del sector públic. 
 
Així mateix declaro que em trobo al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social (Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic) i autoritzo a 
l’administració per efectuar la comprovació oportuna. 
 
 
Lloc i data 
 
 
 
 
 
 
Nom i signatura 
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