Plec clàusules subhasta caça 2021

BASES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DELS PERMISOS DE
CABIROL I CÉRVOL, CATEGORIA DE TROFEU I SELECTIVA
PROPIETARIS I CATEGORIA DE TROFEU DE CABIROL I DE
PROPIETARIS, DINS LES RESERVES NACIONALS DE CAÇA
CERDANYA-ALT URGELL
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CAÇA D'ISARD,
D’ISARD PER A
CÉRVOL PER A
DEL CADÍ I DE

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Constitueix l’objecte del contracte l’adjudicació per part del Consell Comarcal de la
Cerdanya els aprofitaments cinegètics següents:
1.1. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la
temporada 2021, a la Reserva Nacional de Caça del Cadí, següents:





38 permisos d’isard, categoria selectiva, modalitat d’acostament
12 permisos d’isard, categoria de trofeu, modalitat d'acostament
5 permisos de cabirol, categoria trofeu, modalitat d’acostament
1 permisos de cérvol, categoria trofeu, modalitat d’acostament

1.2. L'atorgament individual i per separat dels permisos de caça corresponents a la
temporada 2021, a la Reserva Nacional de Caça de Cerdanya- Alt Urgell, següents:




30 permisos d’isard, categoria selectiva, modalitat d’acostament
4 permisos d’isard, categoria de trofeu, modalitat d'acostament
4 permisos de cabirol, categoria trofeu, modalitat d’acostament

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, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
2.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ
La forma d'adjudicació de l'aprofitament cinegètic serà la subhasta pública, en la qual
qualsevol interessat podrà presentar oferta, en les condicions establertes al present
Plec.
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà a
un sol criteri d'adjudicació, que haurà de ser necessàriament el del millor preu.
3.- EL PERFIL DEL CONTRACTANT
Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a
l’activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
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aquest Consell compta amb el Perfil de Contractant al qual es tindrà accés segons les
especificacions que es regulen a la pàgina web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD
etail&idCap=3328187
4.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és el que s’especifica al quadre adjunt per a cada
categoria de permís, segons valoració realitzada per les reserves.
Les ofertes econòmiques es realitzaran a l'alça, sense que puguin ser inferiors al
pressupost base.
El preu de sortida dels permisos a la Reserva Nacional de Caça del Cadí i a la
Reserva Nacional de Caça de Cerdanya-Alt Urgell serà:
Tipus de permís
Isard selectiva propietari
Isard trofeu propietari
Cabirol trofeu propietari
Cérvol selectiu propietari
Cérvol trofeu propietari

Preu sortida en xifres
per cada permís
600,00 €
2.300,00 €
700,00 €
350,00 €
900,00 €

Preu sortida en lletres per
cada permís
sis-cents euros
dos mil tres-cents euros
set-cents euros
tres-cents cinquanta euros
nou-cents euros

Aquests preus es podran millorar a l'alça a criteri voluntari dels sol·licitants, a la vista
d'aquestes bases i tenint en compte els criteris d'adjudicació que s’hi preveuen.
5.- 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 s'acreditarà:
a) Quant a persones físiques, mitjançant la fotocòpia del document nacional d'identitat.
b) Quant a persones jurídiques, mitjançant la fotocòpia 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.

Plec clàusules subhasta caça 2021

Pàg. 3 de 13

2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les
prohibicions per contractar, podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o
certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser
substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa,
notari públic o organisme professional qualificat.
6.- PRESENTACIÓ D’OFERTES I DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
6.1. Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense
excepció o reserva alguna.
6.2. Per a la licitació del contracte actual, no s'exigeix la presentació d'ofertes utilitzant
mitjans electrònics a causa de l’especifitat del contracte i per afavorir la concurrència
facilitant la participació de més persones en la licitació.
6.3. Els interessats en accedir a qualsevol dels permisos hauran de presentar al
Consell Comarcal de la Cerdanya (Plaça del Rec, 5 – 17520 Puigcerdà), en el termini
de vint-i-sis dies naturals comptats des de l’endemà de l’última publicació dels
corresponents anuncis als Butlletins Oficials de la Província de Barcelona, Girona i
Lleida, de dilluns a divendres de 8 a 15 hores, un sobre tancat (un per cada permís al
que es vulgui optar), en la part exterior del qual hi constarà el text següent:
"Proposició econòmica per optar a la licitació d'un permís de caça a la Reserva
Nacional de Caça de ____________________________, temporada 2021, que
presenta el Sr./Sra._________________________________________".
En el sobre s’haurà d'incloure la següent documentació:
1. Document de sol·licitud ajustat al model de l’annex 1 de les presents bases.
2. Fotocòpia del DNI del peticionari.
3. Xec nominal a favor del Consell Comarcal de la Cerdanya per l’import que
s'ofereixi. (En el cas que el xec nominal ocasioni alguna despesa bancària
l’assumirà l’interessat).
4. Full de manifestació de preferències en relació als permisos que es liciten
d'acord amb el model de l’annex 2 per a la Reserva Nacional del Cadi o la
Reserva Nacional de Cerdanya-Alt Urgell.
5. Declaració responsable de no estar incurs en cap de les causes de prohibició
per a contractar amb l’administració establertes en l’article 71 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, d’acord amb el model de
l’annex 3.
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6.4. Les peticions que no reuneixin les condicions anteriors seran excloses
automàticament del procediment sense més tràmits.
6.5. Els interessats hauran de presentar una sol·licitud de caça separada per cada
permís objecte del present procediment al que vulgui optar, amb el benentès que totes
les peticions que presentin hauran de complir de forma íntegra i independent els
requisits anteriors.
6.6. La documentació es presentarà en el Registre d’entrada d’aquesta administració o
en alguns dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de
procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
En cas que per a la presentació de sol·licituds es faci per correu, l’interessat haurà de
justificar la data d’enviament en l’oficina de correus remetent un fax al número 972 88
22 83 o correu electrònic (secretaria@cerdanya.org) adjuntant el comprovant de
l’administració o oficina de correus corresponent com a màxim el mateix dia de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds per tal de ser admesa. En tot cas,
si transcorreguts cinc dies de la data de finalització de presentació de sol·licituds no
s’ha rebut la documentació, aquesta no serà admesa.
6.7. Quan calgui sol·licitar la informació addicional o complementària a què es refereix
l'article 138 de la LCSP, l'Administració contractant haurà de facilitar-la, almenys, sis
dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que
aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze dies respecte
d'aquella data. Aquesta sol·licitud s'efectuarà al nombre de fax o a l'adreça de correu
electrònic previst en l'anunci de licitació.
7.- MESA DE CONTRACTACIÓ
La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per a efectuar la valoració de les
ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en
l’article 326 LCSP.
L'acte d'atorgament es resoldrà de forma definitiva per la Mesa, que estarà integrada
pels següents membres:
 Presidenta: Roser Bombardó Bagaria, presidenta del Consell Comarcal de la
Cerdanya.
 1 vocal: Jordi Ruiz Olmo, Sub-director General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca
Continental p.s. de la persona titular de la Direcció de les Reserves Nacionals de
Caça de Cadí, Cerdanya Alt-Urgell i Boumort
 1 vocal: Marta Sala Jordana, tècnica de les Reserves Nacional de Caça del Cadí i
de Cerdanya-Alt Urgell.
 1 vocal: Antonio Macias Barrachina, secretari del Consell Comarcal de la Cerdanya.
 1 vocal: Àngels Robert Farràs, interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya.
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 1 Vocal que actuarà també de Secretària de la Mesa: Roser Aduà Jubés, Secretaria
interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya. Suplent: Laia Expósito Rierola,
Secretaria interventora del Consell Comarcal de la Cerdanya
8.- OBERTURA D’OFERTES I CRITERIS PER L'ATORGAMENT
8.1. La Mesa de Contractació es constituirà dins del termini màxim de 20 dies després
de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 10 hores, i
procedirà a l'obertura dels sobres que contenen la documentació administrativa.
Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini de 3 dies hàbils perquè el licitador
corregeixi els defectes o les omissions esmenables observades en la documentació
presentada.
Posteriorment en la mateixa sessió o en altre posterior, procedirà a l'obertura i examen
dels sobres que contenen les ofertes econòmiques.
A la vista de les ofertes econòmiques presentades la Mesa de Contractació proposarà
els adjudicataris del contracte d’acord amb els següents criteris:
a) L'atorgament dels permisos s’adjudicaran separadament i no per lots.
b) Els permisos s'atorgaran directament i en primer lloc, a les peticions que hagin
ofert un major preu i tenint en compte les seves preferències manifestades.
c) En cas d'oferiment de preus iguals, es farà un sorteig públic per part de la Mesa
el mateix dia d’obertura de sobres i atorgament de permisos.
d) La Mesa assignarà els permisos seguint l'ordre resultant del procediment
anterior.
e) Els permisos que quedin deserts en la present licitació es podran adjudicar
directament pel President sota les mateixes condicions i preus de sortida
determinats. Un cop realitzada la subhasta, es publicarà l’acta amb la relació
de permisos deserts i un nou model de sol·licitud. Aquests s’adjudicaran per
ordre d’entrada del document de sol·licitud acompanyat del comprovant de
pagament.
f) Els permisos que no s’adjudiquin sota les condicions descrites s’hauran de
retornar a la Reserva Nacional de Caça corresponent.
g) El Consell Comarcal de la Cerdanya ingressarà el dia següent del de la
subhasta l'import dels xecs corresponents als permisos adjudicats i un cop
conformats els ingressos, trametrà els permisos als adjudicataris respectius. Es
destruiran els xecs corresponents a les peticions que no s'hagin pogut atendre.
h) Les persones jurídiques que concorrin a la subhasta estan obligades a
identificar les persones que acabaran fent ús dels permisos en un termini
màxim de 7 dies des de la data d’adjudicació.
i) Les persones físiques peticionàries que concorrin en la licitació seran les que
hauran d’acabar executant els permisos, els quals seran personals i
intransferibles.
j) Quan una persona actuï com a representant d’una altra, caldrà que en la
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documentació presentada aporti la corresponent autorització
representativitat degudament signada per la persona a qui representa.

de

8.2. La Mesa resoldrà, seguint criteris objectius, els dubtes i les llacunes que es
plantegin en relació a les presents bases.
9. ATORGAMENT FORMAL DELS PERMISOS
9.1. Finalitzat el termini per a la presentació de sol·licituds, en el termini màxim d’un
mes es dictarà resolució de presidència assenyalant dia i hora per a l’obertura de les
peticions formulades pels interessats que es realitzarà en acte públic al Consell
Comarcal de la Cerdanya
9.2. En el termini de 5 dies hàbils des del dia de celebració de la subhasta es publicarà
l’acta a la pàgina web del Consell Comarcal de la Cerdanya.
10. DRETS I OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
Els drets i les obligacions de l'adjudicatari són, els que neixen d'aquest Plec per a
l'aprofitament que formarà part del contracte, del contracte signat entre les parts, així
com els derivats de la Legislació aplicable.
En l'execució dels permisos serà d'aplicació la normativa específica pel tipus atorgat, i
en tot cas les instruccions que al respecte dictin el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'agent rural o guarda encarregat d’acompanyar al
caçador o la Reserva Nacional de Caça corresponent.
Atès que l’àmbit d’execució dels permisos s’emmarca dins d’un ambient típic d’alta
muntanya, els caçadors que optin a un dels permisos d’aquesta subhasta hauran de
tenir present aquest punt i en conseqüència gaudir d’unes condicions físiques
adequades, eximint a la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal de la
Cerdanya de qualsevol responsabilitat al respecte.
11.- EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
El contracte s'extingirà per compliment o resolució.
A aquests efectes, serà d'aplicació a més del contingut en el present plec de clàusules
administratives particulars, en el Codi Civil i altres disposicions de dret privat que
siguin d'aplicació.
Es considerarà causa de resolució del contracte la falta del pagament del preu, en els
terminis i forma establerts en el present Plec.
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L'aplicació de les causes de resolució, els seus efectes així com el procediment
corresponent i la indemnització per danys i perjudicis que procedeixi, s'ajustaran al que
es disposa en les disposicions de dret privat (Codi Civil) d'aplicació amb les
excepcions establertes en aquest plec.
12.- UNITAT TRAMITADORA
De conformitat amb el que es disposa en l'article 62.1 de la LCSP, la unitat
encarregada de la tramitació de l'expedient serà el Consell Comarcal de la Cerdanya
(Plaça del Rec, 5 – 17520 Puigcerdà; telèfon 972 884 884) en virtut dels convenis
subscrits amb els Ajuntaments on estan ubicats els aprofitaments cinegètics i les
reserves de caça de Cadí i Cerdanya-Alt Urgell.
Pel que fa a l’execució i compliment del contracte les reserves i els Ajuntaments on es
troben els aprofitaments seran els encarregats dels expedients als efectes de l’article
esmentat.
13.- RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
Aquest contracte té caràcter privat, la seva preparació i l'adjudicació es regirà per
l’establert en aquest Plec, i pel no previst en ell, serà d'aplicació la Llei de caça 1/1970,
la Llei de Reserves de 1966, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les
Administracions Públiques; el Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat per
Reial decret 1372/1986, de 13 de juny i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014; 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.
L'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent el coneixement de les
qüestions que se suscitin en relació amb la preparació i adjudicació d'aquest contracte.
L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció del contracte.
Puigcerdà, 2 de març de 2021
Roser Bombardó Bagaria
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ANNEX 1
SOL·LICITUD DE CAÇA
ISARD SELECTIU PROPIETARI
ISARD TROFEU PROPIETARI
CABIROL TROFEU PROPIETARI
CÉRVOL TROFEU PROPIETARI
(cal marcar amb una X l’opció escollida)
COGNOMS:
NOM:
ADREÇA:
POBLACIÓ:
CODI POSTAL:
DNI/NIF:
TELÈFON:
FAX:
Correu electrònic:
Manifesto que estic assabentat/ada de l'anunci del Consell Comarcal de la Cerdanya
per l'atorgament de permisos de caça d'isard, de cabirol i de cérvol, a la Reserva
Nacional de Caça _________________________ (Cadí o Cerdanya-Alt Urgell), i que
conec plenament i accepto íntegrament les bases que regeixen l'esmentat
procediment.
Per l'anterior demano que em sigui atorgat un permís de caça de la Reserva Nacional
de Caça _________________________ (Cadí o Cerdanya-Alt Urgell).
Pel permís esmentat ofereixo la quantitat de ________________________(en lletres i
números) ______________________ €, i adjunto xec nominal per aquest import.
(lloc i data)
Signatura
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ANNEX 2
Cal especificar obligatòriament un permís, o en cas d’estar interessat en varis
permisos, cal especificar l'ordre de preferència desitjat al davant de cadascú.
En cas que no es desitgi fixar cap preferència, o que sigui indiferent, es pot optar per
marcar tots els permisos de la mateixa categoria.
El senyor________________________, amb DNI núm. ________________, en cas
de resultar adjudicatari, demano que es tinguin en compte les meves preferències
indicades a continuació:
A causa de la pandèmia COVID 19, de la seva evolució i de les restriccions que
es vagin imposant, les dates dels permisos, que es detallen a continuació, es
podrien veure modificats:
RNC CADI ISARD SELECTIVA PROPIETARI
PERMÍS
21-CADIS0SP-01
21-CADIS0SP-02
21-CADIS0SP-03
21-CADIS0SP-04
21-CADIS0SP-05
21-CADIS0SP-06
21-CADIS0SP-07
21-CADIS0SP-08
21-CADIS0SP-09
21-CADIS0SP-10
21-CADIS0SP-11
21-CADIS0SP-12
21-CADIS0SP-13
21-CADIS0SP-14
21-CADIS0SP-15
21-CADIS0SP-16
21-CADIS0SP-17
21-CADIS0SP-18
21-CADIS0SP-19
21-CADIS0SP-20
21-CADIS0SP-21
21-CADIS0SP-22

DATA
3/09/2021
6/09/2021
14/09/2021
30/09/2021
1/10/2021
4/10/2021
4/10/2021
5/10/2021
5/10/2021
6/10/2021
6/10/2021
8/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
11/10/2021
13/10/2021
13/10/2021
14/10/2021
14/10/2021
15/10/2021
15/10/2021

UT GESTIO
Berguedà
Berguedà
Berguedà
Solsonès
Solsonès
Alt Urgell
Alt Urgell
Cerdanya
Solsonès
Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
Solsonès
Cerdanya
Cerdanya
Cerdanya
Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell
Alt Urgell

AR-GR
1220
1220
1220
1372
1372
7007
7408
1396
1372
7007
7409
7408
7007
7409
1372
1396
1165
1396
7007
7409
7007
7408
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21-CADIS0SP-23
21-CADIS0SP-24
21-CADIS0SP-25
21-CADIS0SP-26
21-CADIS0SP-27
21-CADIS0SP-28
21-CADIS0SP-29
21-CADIS0SP-30
21-CADIS0SP-31
21-CADIS0SP-32
21-CADIS0SP-33
21-CADIS0SP-34
21-CADIS0SP-35
21-CADIS0SP-36
21-CADIS0SP-37
21-CADIS0SP-38

15/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
20/10/2021
22/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
28/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
29/10/2021
2/11/2021
4/11/2021
24/11/2021
26/11/2021
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Cerdanya
Solsonès
Cerdanya
Cerdanya
Cerdanya
Alt Urgell
Solsonès
Cerdanya
Alt Urgell
Alt Urgell
Berguedà
Cerdanya
Alt Urgell
Alt Urgell
Berguedà
Berguedà

1165
1372
1165
1396
1165
7409
1372
1165
7408
7409
1220
1165
7408
7409
1220
1220

RNC CADI ISARD TROFEU PROPIETARI
PERMÍS
DATA
UT GESTIO
21-CADIS0TP-01
2 i 3/11/2021
Berguedà
21-CADIS0TP-02
3 i 4/11/2021
Cerdanya
21-CADIS0TP-03
8 i 9/11/2021
Alt Urgell
21-CADIS0TP-04
8 i 9/11/2021
Solsonès
21-CADIS0TP-05
8 i 9/11/2021
Cerdanya
21-CADIS0TP-06
9 i 10/11/2021
Alt Urgell
21-CADIS0TP-07
10 i 11/11/2021
Alt Urgell
21-CADIS0TP-08
10 i 11/11/2021
Berguedà
21-CADIS0TP-09
10 i 11/11/2021
Cerdanya
21-CADIS0TP-10
15 i 16/11/2021
Berguedà
21-CADIS0TP-11
15 i 16/11/2021
Cerdanya
21-CADIS0TP-12
17 i 18/11/2021
Alt Urgell

AR-GR
1220
1396
7409
1372
1396
7007
7408
1220
1165
1220
1165
7007

RNC CADI CABIROL TROFEU PROPIETARI
PERMÍS
21-CADCBMTP-01

DATA
26 i 27/04/2021

UT GESTIO
Alt Urgell

AR-GR
7007
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21-CADCBMTP-02
21-CADCBMTP-03
21-CADCBMTP-04
21-CADCBMTP-05

27 i 28/04/2021
28 i 29/04/2021
28 i 29/04/2021
5 i 6/05/2021
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Cerdanya
Cerdanya
Alt Urgell
Cerdanya

1165
1396
7409
1165

RNC CADI CÉRVOL TROFEU PROPIETARI
PERMÍS
21-CADCVMTP-01

DATA
4 i 5/10/2021

UT GESTIO
Berguedà

AR-GR
1220

RNC CERDANYA- ALT URGELL ISARD SELECTIVA PROPIETARI
PERMÍS
21-CAUIS0SP-01
21-CAUIS0SP-02
21-CAUIS0SP-03
21-CAUIS0SP-04
21-CAUIS0SP-05
21-CAUIS0SP-06
21-CAUIS0SP-07
21-CAUIS0SP-08
21-CAUIS0SP-09
21-CAUIS0SP-10
21-CAUIS0SP-11
21-CAUIS0SP-12
21-CAUIS0SP-13
21-CAUIS0SP-14
21-CAUIS0SP-15
21-CAUIS0SP-16
21-CAUIS0SP-17
21-CAUIS0SP-18
21-CAUIS0SP-19
21-CAUIS0SP-20
21-CAUIS0SP-21

DATA
Guarda
14/10/2021
1455
18/10/2021
1455
18/10/2021
7011
19/10/2021
7410
19/10/2021
1455
20/10/2021
7410
25/10/2021
7011
26/10/2021
7011
26/10/2021
1455
27/10/2021
7410
27/10/2021
1455
28/10/2021
7011
2/11/2021
7410
4/11/2021
7410
9/11/2021
7410
10/11/2021
7410
15/11/2021
7410
15/11/2021
7011
16/11/2021
7011
18/11/2021
7410
19/11/2021
7011
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21-CAUIS0SP-22
21-CAUIS0SP-23
21-CAUIS0SP-24
21-CAUIS0SP-25
21-CAUIS0SP-26
21-CAUIS0SP-27
21-CAUIS0SP-28
21-CAUIS0SP-29
21-CAUIS0SP-30

19/11/2021
22/11/2021
23/11/2021
23/11/2021
25/11/2021
26/11/2021
29/11/2021
29/11/2021
2/12/2021
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1455
1455
7410
7011
1455
7410
7011
1455
1455

RNC CERDANYA- ALT URGELL ISARD TROFEU PROPIETARI
PERMÍS
21-CAUIS0TP-01
21-CAUIS0TP-02
21-CAUIS0TP-03
21-CAUIS0TP-04

DATA
8 i 9/11/2021
8 i 9/11/2021
11 i 12/11/2021
11 i 12/11/2021

Guarda
7011
1455
7011
1455

RNC CERDANYA- ALT URGELL CABIROL TROFEU PROPIETARI
PERMÍS
21-CAUCBMTP-01
21-CAUCBMTP-02
21-CAUCBMTP-03
21-CAUCBMTP-04

(lloc i data)
Signatura

DATA
27 i 28/04/2021
5 i 6/05/2021
11 i 12/05/2021
12 i 13/05/2021

Guarda
7011
7011
1455
7410
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ANNEX 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE
El senyor/a……………………………………………, amb domicili a efectes de
notificacions
a_________________________________________,
núm.____________amb DNI núm. ________________________________________,
en
representació
de
l’Entitat__________________________________________________amb NIF núm.
__________________________________________, davant el Consell Comarcal de la
Cerdanya,
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT
PRIMER. Que es disposa a participar en l'adjudicació de l'aprofitament cinegètic per a
la subhasta de permisos de caça d’isard, de cabirol i de cérvol, dins les Reserves
Nacionals de Caça del Cadí i de Cerdanya- Alt Urgell, temporada 2021, davant el
Consell Comarcal de la Cerdanya,
SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits pel plec de clàusules
administratives particulars per ser adjudicatari, en concret:
— Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
— Estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de les obligacions
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
— Que se sotmet 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. (En el cas d'empreses estrangeres)
— Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és
_________________________________________________________.
TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a
què es fa referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat
com a adjudicatari del contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a
això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
A ____________, a ___ de ________ de 2021.
Signatura del declarant,
Signat: ________________

