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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER A A l'ADJUDICACIÓ DE 

L'APROFITAMENT FORESTAL D'APÍCOLES. 

CLÀUSULA PRIMERA. Objecte i qualificació. 

L'objecte del contracte és l'adjudicació dels aprofitaments forestals apícoles a la muntanya 

d’utilitat pública núm. de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat en el terme municipal 

de Simat de la Valldigna, per a aprofitament apícola amb un núm. de 300 caixes i per a un 

període de 4 anys per cada aprofitament, els quals són els següents: 

-         Aprofitament I: Molló de quatre termes. Polígon 1 parcel·la 114 

-         Aprofitament II: Camp de tir. Polígon 1 parcel·la 114 

El contracte definit té la qualificació de contracte privat, tal com establix l'article 4.1.p) del 

Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

CLÀUSULA SEGONA. Procediment de selecció i adjudicació. 

Les formes d'adjudicació dels aprofitaments forestals seran les subhastes, en les que 

qualsevol interessat podrà presentar una oferta a l’alça per a qualsevol dels dos 

aprofitaments que es subhastaran. 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta caldrà ajustar-se 

a un sol criteri d'adjudicació, haurà de ser necessàriament el del millor preu. 

CLÀUSULA TERCERA. Tipus de licitació. 

El tipus de licitació a l'alça és, per a: 

- Aprofitament I: Molló de quatre termes. Polígon 1 parcel·la 114: 400€ per any, més 

el 4% de l’IVA, 16 euros, un total de 416,00 euros/any a l’alça. 

- Aprofitament II: Camp de tir. Polígon 1 parcel·la 114: 400€ per any, més el 4% de 

l’IVA, 16 euros, un total de 416,00 euros/any a l’alça. 

CLÀUSULA QUARTA. Capacitat. 

Podran presentar ofertes, per si mateixes o per mitjà de representants, les persones 

naturals i jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat per a això, i que 

no es troben inclosos en els supòsits de prohibició arreplegats en el Text refós de la Llei 
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de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Degislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre i les seues disposicions de desplegament, fins a l’entrada en vigor de la Llei de 

Contractes del Sector Públic, aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

CLÀUSULA QUINTA. Òrgan de contractació. 

A la vista de l'import del contracte que ascendix a 1.664 € per cada aprofitament, l'òrgan 

competent per a efectuar la present contractació i tramitar l'expedient, de conformitat amb 

el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Degislatiu 

3/2011, de 14 de novembre i les seues disposicions de desplegament, fins a l’entrada en 

vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, serà l’Alcalde-President de la Corporació. 

CLÀUSULA SEXTA. Acreditació de l'aptitud per a contractar. 

Podran presentar ofertes les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

tinguen plena capacitat d'obrar i no estiga incurses en prohibicions de contractar. 

La Capacitat d'obrar de l'empresari s'acreditarà: 

- Quant a la persona física, per mitjà de la fotocòpia compulsada del DNI. 

- Quant a persones jurídiques, per mitjà de la fotocòpia compulsada del CIF i 

l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els que 

consten les normes per les quals es regula la seua activitat, degudament inscrits, si 

és el cas, en el Registre públic que corresponga, segons el tipus de persona física 

de què es tracte. 

CLÀUSULA SÈPTIMA. Presentació d'ofertes i documentació administrativa. 

Les ofertes es presentaran en l'Ajuntament de Simat de la Valldigna, en la Plaça de la 

Constitució, núm. 1, en horari d'atenció al públic, dins del termini de 15 dies hàbils comptats 

a partir de l'endemà a la publicació de l'anunci de les subhastes en el Butlletí Oficial de la 

Província de València. 

Les ofertes podran presentar-se, en qualsevol dels llocs establits en l'article 16.4 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les administracions 

públiques. 

Quan les ofertes s'envien per correu, l'empresari haurà de justificar la data de l'enviament 

en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta per mitjà 

de tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el número de l'expedient, títol 

complet de l'objecte del contracte i nom del licitador. 
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L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà per mitjà de 

diligència estesa en el mateix pel secretari municipal. Sense la concurrència d'ambdós 

requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l'òrgan de contractació després de 

la data de terminació del termini assenyalat en l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts 

deu dies següents a eixa data sense que s'haja rebut la documentació, esta no serà admesa. 

Cada licitador podrà presentar oferta independent per a cada aprofitament. Cada licitador 

no podrà presentar més d'una oferta per aprofitament. La presentació d'una oferta suposa 

l'acceptació incondicionada per l'empresari de les clàusules del present plec. 

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

cada aprofitament, firmat pel licitat i amb indicació del domicili als efectes de notificacions, 

en els que es farà constar la denominació del sobre i la llegenda “Oferta per a licitar a la 

contractació dels aprofitaments forestals «Molló de quatre termes»” o “Oferta per a licitar 

a la contractació dels aprofitaments forestals «Camp de tir»”, de la muntanya d’utilitat 

pública núm. de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat al terme municipal de Simat de 

la Valldigna. La denominació dels sobres és la següent: 

- Sobre A: Documentació administrativa. 

- Sobre B: Oferta econòmica. 

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

d'acord amb la legislació en vigor. 

Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents, així com una relació numerada dels 

mateixos: 

I - PER A L’APROFITAMENT NÚM. I: MOLLÓ DE QUATRE TERMES: 

- SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. “Oferta per a licitar a 

la contractació dels aprofitaments forestals «Molló de quatre termes»” de la 

muntanya d’utilitat pública núm. de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat al 

terme municipal de Simat de la Valldigna.  

- Documents que acrediten la personalitat jurídica de l'empresari. 

- Documents que acrediten la representació: 

- Els que compareguen o firmen ofertes en nom d'un altre, acreditaran la 

representació siga com siga adequat en Dret. 

- Si el licitador fora persona jurídica, este poder haurà de figurar inscrit en 

el Registre Mercantil, quan siga exigible legalment. 
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- Igualment, la persona de poder validat als efectes de representació haurà 

d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni 

notarial del seu document nacional d'identitat. 

- Declaració responsable de no estar incurs de prohibicions de contractar 

conforme el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial 

Decret Degislatiu 3/2011, de 14 de novembre i les seues disposicions de 

desplegament, fins a l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

-  SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA. “Oferta per a licitar a la contractació 

dels aprofitaments forestals «Molló de quatre termes»” de la muntanya d’utilitat 

pública núm. de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat al terme municipal 

de Simat de la Valldigna.  

- Oferta econòmica. 

Es presentarà conforme el model següent: 

OFERTA PER A LICITAR A L’APROFITAMENT NÚM. I: 

“ Sr./Sra. _________________________________, amb domicili als efectes 

de notificacions en ___________________________________________, 

de ______________________________________________________, 

amb NIF núm. ___________________, en nom propi o en representació de 

l'Entitat ____________________________________________________, 

amb NIF núm. __________________, assabentat de l'expedient d'adjudicació 

dels aprofitaments apícoles del mont d'utilitat pública núm. de CUP V-3028 

denominat EL MONTE, situat en el terme municipal de Simat de la Valldigna, per 

mitjà de subhasta, anunciat en el Butlletí Oficial de la Provincia de València, faig 

constar que conec el plec que servix de base al contracte i ho accepte 

íntegrament, prenent part de la licitació oferint la quantitat (en número) de 

____________________ d'euros per any. 

En _______________________, a ____ de ________________ de 20__. 

Signatura del licitador/a 

Signat: ____________________________________ 
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II - PER A L’APROFITAMENT NÚM. II: CAMP DE TIR: 

-  SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA. “Oferta per a licitar a 

la contractació dels aprofitaments forestals «Camp de tir»” de la muntanya 

d’utilitat pública núm. de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat al terme 

municipal de Simat de la Valldigna.  

- Documents que acrediten la personalitat jurídica de l'empresari. 

- Documents que acrediten la representació: 

-  Els que comparega o firmen ofertes en nom d'un altre, acreditaran la 

representació siga com siga adequat en Dret. 

-  Si el licitador fora persona jurídica, este poder haurà de figurar inscrit en 

el Registre Mercantil, quan siga exigible legalment. 

-  Igualment, la persona de poder validat als efectes de representació haurà 

d'acompanyar fotocòpia compulsada administrativament o testimoni 

notarial del seu document nacional d'identitat. 

- Declaració responsable de no estar incurs de prohibicions de contractar 

conforme el Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat pel Reial 

Decret Degislatiu 3/2011, de 14 de novembre i les seues disposicions de 

desplegament, fins a l’entrada en vigor de la Llei de Contractes del Sector Públic, 

aprovada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre. 

-  SOBRE B: OFERTA ECONÒMICA. “Oferta per a licitar a la contractació 

dels aprofitaments forestals «Camp de tir»” de la muntanya d’utilitat pública núm. 

de CUP V-3028 denominat EL MONTE, situat al terme municipal de Simat de la 

Valldigna.  

- Oferta econòmica. 

Es presentarà conforme el model següent: 

OFERTA PER A LICITAR A L’APROFITAMENT NÚM. II: 

“ Sr./Sra. _________________________________, amb domicili als efectes 

de notificacions en ___________________________________________, 

de ______________________________________________________, 

amb NIF núm. ___________________, en nom propi o en representació de 

l'Entitat ____________________________________________________, 

amb NIF núm. __________________, assabentat de l'expedient d'adjudicació 
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dels aprofitaments apícoles del mont d'utilitat pública núm. de CUP V-3028 

denominat EL MONTE, situat en el terme municipal de Simat de la Valldigna, per 

mitjà de subhasta, anunciat en el Butlletí Oficial de la Provincia de València, faig 

constar que conec el plec que servix de base al contracte i ho accepte 

íntegrament, prenent part de la licitació oferint la quantitat (en número) de 

____________________ d'euros per any. 

En _______________________, a ____ de ________________ de 20__. 

Signatura del licitador/a 

Signat: ____________________________________ 

CLÀUSULA OCTAVA. Mesa de contractació. 

La mesa de contractació, estarà presidida pel President, que podrà ser un membre de la 

Corporació o un funcionari de la mateixa i actuarà com a secretari un funcionari de la 

corporació. 

Conformen la mesa de contractació els membres següents: 

- D. Victor Mansanet Boïgues, que actuarà com a president de la taula. 

- D. Aureli Sansixto Bonet, que actuarà com a secretari de la taula. 

- Dª. Debora Cabanes Ripoll, que actuarà com a vocal. 

- D.Vicent Ribera Solanes, que actuarà com a vocal. 

- D. Raül Oltra Sansaloni, que actuarà com a vocal. 

- D. Sebastián Mahiques Morant, que actuarà com a vocal. 

- D. Immanculada Pilar Cunyat Plana, vocal. 

CLÀUSULA NOVENA. Obertura d'ofertes. 

La Mesa de Contractació, per resolució de l’Alcaldia, es constituirà en el termini màxim de 

10 dies hàbils següents a la finalització de la presentació de les ofertes, a les 12 hores en el 

saló de Plens de l'Ajuntament, es procedirà a l'obertura dels sobres “A” i qualificarà la 

documentació administrativa continguda en els mateixos. 

Si fóra necessari, la Taula concedirà un termini de 5 dies hàbils perquè el licitador corregisca 

els defectes o omissions esmenables observats en la documentació presentada. 
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Posteriorment, procedirà a l'obertura i examen dels sobres “B”, que conté les ofertes 

econòmiques. 

CLÀUSULA DESENA. Requeriment de documentació. 

A la vista de la valoració de les ofertes, la mesa de contractació proposarà al licitador que 

haja presentat la millor oferta per a cada aprofitament. 

L'òrgan de contractació requerirà al licitador que haja presentat l'oferta econòmicament 

més avantatjosa perquè, dins del termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell 

en què haguera rebut el requeriment present documentació justificativa de trobar-se al 

corrent en el compliment de les seues obligacions tributària i amb la Seguretat Social 

CLÀUSULA ONZENA. Fiança. 

L'adjudicatari haurà de consignar obligatòriament una garantia definitiva equivalent al 10% 

de l'import total de l'adjudicació en el termini de 10 dies a partir de la data en què li siga 

comunicada l'adjudicació definitiva. 

La devolució de la garantia definitiva es produirà quan finalitze el termini vigent de 

l'adjudicació. 

CLÀUSULA DOTZENA. Adjudicació del contracte. 

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

dins dels 5 dies següents a la recepció de la documentació. 

L'adjudicació haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i es donarà 

compte a la Direcció Territorial de València competent. 

CLÀUSULA TRETZENA. Drets i obligacions del contractista. 

Els drets i obligacions de l'adjudicatari són els que naixen d'este plec així com els derivats 

de la legislació aplicable. 

CLÀUSULA CATORZENA. Règim Jurídic del Contracte. 

Este contracte té caràcter privat, la seua preparació i adjudicació es regirà pel que establix 

este plec, i per al no previst en ell, serà aplicable la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 

Montes; la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de la  

Administracions Públiques, el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial 

Decret 1372/1986, de 13 de juny; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 

Règim Local; els principis extrets de la legislació continguda en el Text refós en la Llei de 

contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
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i les seues disposicions de desplegament, fins a l'entrada en vigor de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 

espanyol de les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 

de 26 de febrer de 2014, per a resoldre els dubtes i llacunes que pogueren presentar-se; 

supletòriament s'aplicaran les restants normes de dret administratiu i, si n'hi ha, les normes 

de dret privat. 

Quant als seus efectes i extinció es regirà per les normes de dret privat.  

L'orde jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les 

qüestions que se susciten en relació amb la preparació i adjudicació d'este contracte. 

L'orde jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgisquen 

entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte. 

 

Simat de la Valldigna, a data de la signatura electrònica. 
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