
RELACIÓ CERTIFICADA DE LA DOCUMENTACIÓ ORIGINAL O FOTOCOPIES 
COMPULSADES PRESENTADA PEL PROPOSAT ADJUDICATARI, REQUERIDA PER 
L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ, DE CONFORMITAT AMB ELS 
ARTICLES 146.1 I 151.2 TRLCSP I PEL PCA ALS EFECTES DE SER QUALIFICADA PER LA 
MESA DE CONTRACTACIÓ. 
 
*contracte:  servei de recollida selectiva de gestió de roba i calçat usat mitjançant contenidors. 
*licitador proposat adjudicatari: Humana integra empresas de inserción SL 
*data de la comunicació del proposat adjudicatari a l’òrgan de contractació de la recepció del 
requeriment de la documentació:  25/05/18. El termini de 3 dies hàbils finalitza el dia 30/05/18 
*data de la presentació de la documentació pel proposat adjudicatari: 30/05/18 
    
Exigits per  
l’art 146.1 

TRLCSP                                  

 Documents 
presentats 

D.N.I, NIF o passaport, si és persona física, núm.:   

 C.I.F, si és persona jurídica, núm.: B67102400 SI 

 
En el cas de persona jurídica, Escriptura de constitució de la mateixa i justificant 

d’estar  inscrita en Registre corresponent i de modificació en el seu cas. O  

SI 

 
Acta fundacional o estatuts , en el seus cas , inscrits en el registre oficial 
corresponent. 

 

 

Objecte social: Recogida de ropa usada, y su clasificación, con el fin de 

reaprovecharla o llevar a cabo su valoración y/o reciclaje. 

A l’objecte social la Societat te com objectiu la inserció laboral, no obstant de 

conformitat amb la clàusula 11 dels PCA s’ha d’acreditar l’habilitació 

profesional d’empresa d’Incerció, regulades a la Llei 44/2007, de 13 de 

desemnre, en la qual es determina en l’art. 5 que per considerar-se empresa 

d’inserció serà requisit trobar-se inscrit en el Registre Administratiu d’empreses 

d’inserció de la Comunitat Autónoma. Humana Integra no acredita la qualificació 

d’Empreses d’Inserció, únicament presenta una sol·licitud de qualificació com 

empresa d’inserció de data 13 de març de 2018 a la Generalitat de Catalunya.  

Haurà d’acreditar que l’empresa té la qualificació d’Empreses d’Inserció en el 

moment de finalització del termini de presentació de proposicions, de conformitat 

amb el que preveu la Cláusula 11 dels PCA, mitjançant la inscripció en el 

Registre Administratiu d’empreses d’inserció a la seva Comunitat Autónoma, 

(Generalitat de Catalunya) 

A més, en data previa a l’adjudicaciós ha d’acreditar l’inscripció en el Registre 

d’Empreses d’Inserció de la Conselleria d’Economia i Competitivitat de les Illes 

Balears. 

NO 

Escriptura de poder, validada per autoritat administrativa, si s’actua en 

representació d’una altra persona. 

  

 

 I, D.N.I del representant.Elisabeth Molnar, NIE: X-0659148-Z SI 

 Habilitació profesional exigible per a la realització de l’activitat:..........  

 Solvencia econòmica i tècnica que es pot acreditar alternativament mitjançant:   

1- Certificat  classificació en el registre de contractistes amb la declaració vigencia 
de les dades : grup            subgrup          categoria     

 

Acompanyat de declaració responsable que manifesti que les dades de 

classificació no han experimentat variació 

 

  
 

 

 

       2- Acreditació dels requisits mínims de solvència econòmica i tècnica.  



*La solvència econòmica s’ha d’acreditar amb qualsevol dels següents mitjans o 

requisits: 

1.- Volum anual de negocis: l’any de major volum de negocis dels darrers 3 
exercicis conclosos, ha de ser almeny d’una vegada i mitja el valor anual mig del 

contracte si la durada del contracte és superior a 1 any (180.374,19 €). S’acreditarà 

per mitjà de la presentació dels comptes anuals dels tres darrers exercicis 
conclosos, presentats i depositats en el Registre Mercantil 

2.- Patrimoni net: al tancament del darrer exercici econòmic per el que esta 

vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals, que sigui almenys del 20 % 

de l’import del contracte (43.650,5 €) 
 

Presenten comptes anuals de la Fundació Pueblo para el Pueblo corresponents a 

l’exercici 2016. No obstant, de conformitat amb la clàussula 12 PCA, no es podrà 
acreditar la solvencia económica per mitjans d’un tercer, per quan determinats 

requisits els ha de poseir l’empresari, per ser propis de cada licitador. Per tant 

l’acreditació de la solvencia técnica es concretarà de conformitat amb la cláusula 

19.B del PCA. 
Si com a conseqüència de la data de creació de l’empresa, no es pot acreditar una 

xifra de negocis durant la totalitat dels perìodes exigits, almenys haurà d’aportar 

un exercici tancat. Atès que Humana Integra empresa de Inserción SL, fou creada 
en data 30 d’octubre de 2017, consta d’un exercici tancat, el qual no ha acreditat. 

 

 

NO  

*La solvència técnica s’ha d’acreditar amb qualsevol dels següents mitjans i 
requisits: 

1.- Certificats expedits o visats per l’òrgan competent, que acrediti que el licitador 

ha executat durant qualsevol dels darrers 5 anysserveis similars al que son objecte 
d’aquesta licitació, avalats per certificat de bona execució, per un import anual 

acumulat a l’any de major execució igual o superior a la seva anualitat mitja 

(120.249,46 €). 

Presenten certificats de bona execució de l’exercici 2015 i 2017, a favor de 
Humana, Fundación pueblo para el Pueblo i no acrediten la quantia del contracte. 

De conformitat amb la cláusula 12 del PCA, la solvencia técnica podrà ser 

acreditada mitjançant recusos d’altres empreses, però aquest fet haurà de ser 
acreditat per l’empresa proposada adjudicadora. L’acreditació per l’empresari de 

la solvencia técnica amb recursos d’un tercer, requereix en tot cas, acreditar un 

mínim de solvencia d’un 40 % amb mitjans propis, i la resta podrà ser acreditada 

per mitjans externs d’altres empreses no licitadores. 
 

2.- Declaració que indiqui la maquinaria, material i equip tècnic del qual es 

disposarà per a la realització del contracte. 
De conformitat amb l’informe del tècnic redector dels PPT, l’oferta d’Humana 

compleix la prescripció del nombre mínim de contenidors,  

 

SI 



 

Si l’empresa està obligada a  tenir en plantilla un 2% de discapacitats  

per tenir una plantilla superior a 50 treballadors. Haurà de presentar: 

• un certificat de l’empresa en que consti tant el nombre global de 

treballadors de plantilla com el nombre particular de treballadors amb 

discapacitat, o  

• en el cas que s’hagi optat pel compliment de les mesures alternatives 

legalment previstes, una còpia de la declaració d’exepcionalitat i una 

declaració del licitador amb les concretes mesures aplicades a l’efecte. 

Si l’empresa no està obligada a  tenir en plantilla un 2% de discapacitats  

per tenir una plantilla inferior  a 50 treballadors. Haurà de presentar: 

un certificat de l’empresa que acrediti el nombre global de treballadors de 

plantilla. 

SI 

 
Acreditació de tenir en plantilla discapacitats superior a 2%, quan s’hagi acollit el 
sistema d’empats, i així ho hagi declarat 

 

 

Si l’empresa està obligada a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat,  

o bé a l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat expedit per l’òrgan 

competent estatal o autonòmic per haver declarat que compleix l’apartat 2,3 

o 4 de l’article 45.2 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, ha d’aportar:  

El pla d'igualtat que haurà d’haver estat objecte de negociació en la forma 

establerta a la legislació laboral. 

 

Si l’empresa no està obligada a l’elaboració i aplicació d’un pla 

d’igualtat,  o bé a l’acreditació equivalent en matèria d’igualtat expedit per 

l’òrgan competent estatal o autonòmic per haver declarat que no compleix 

l’article 45.2, 3 i 4 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, no ha d’aportar cap document per haver-

ho ja declarat 
 

 

 Compromís, en el seu cas, de subcontractació, quan pretengui subcontractar  

 
Si és empresa extrangera, declaració sutmisió jurisdicció espanyola amb renuncia 
al seu fur 

 

 
Presenta certificat del registre de contractistes que certifica els documents que 

consten assenyalats en aquesta relació com a presentats. 

 

 
Acompanyat de declaració responsable que manifesti la validesa i vigencia de les 

dades registrals. 

 

 Altres:  

 



 

Exigits per 
l’art. 151.2 

TRLCSP 

 Documents 
presentats 

Garantia  definitiva per import del 5% d’adjudicació del contracte: 45’37 € SI si 

 Garantia complementària per import de.........  

si 

Certificacions positives vigents expedides : 

Ajuntament                                                                                                                
Seguretat Social  

Agència Tributària                                                                                                           

 

 
 

 

si 

-Quan el licitador dugui a terme activitats subjecte a l’impost sobre activitat 

econòmiques: 
* haurà de presentar el document d’alta en la matrícula de l’impost en l’epígraf que 

correspongui a l’objecte del contracte amb relació amb les activitats que ve 

realitzant a la data de presentació de les proposicions, amb una declaració  de no 

haver-se donat de baixa en la matrícula de l’impost, si l’alta no és de l’exercici 
corrent. Si l’alta que presenta no possibilita l’exercici de l’activitat en el terme 

municipal de Manacor, a més presentarà un compromís formal que en cas de ser 

adjudicatari, es donarà d’alta en el municipi de Manacor, i que ho haurà d’acreditar 
previ a la formalització del contracte. I  el darrer rebut de l’impost sobre activitats 

econòmiques, excepte que l’alta sigui recent i no hagi sorgit l’obligació de pagament, 

cas en que no s’exigeix el darrer rebut, sinó que es suficient  presentar el document 

de l’alta. 
*En el supòsit que el licitador dugui a terme activitats subjecte a l’impost sobre 

activitat econòmiques però estigui inclòs en algun dels supòsits d’exempció de 

l’impost, haurà de presentar el document d’alta i una declaració responsable en què 
s’acrediti aquesta circumstància. 

Alta IAE recent municipal L’Almetlla del Valles (Barcelona). Epígraf.656 com. men. 

Bienes usados. Compromís de donar-se d’alta a l’IAE a Manacor, en cas de resultar 

adjudicatari. 

- Si no dur a terme activitat subjectes a l’impost. Presentarà compromís formal de 

que en cas de ser adjudicatari es donarà d’alta. I ho acreditarà amb caràcter previ a 

la formalització del contracte. 

 

Alta IAE 
 

Declaració 

no baixa 

 
 

 O en el seu cas declaració responsable de no tenir obligació de  pagament de IAE  

 
Documents que acreditin la disposició efectiva dels mitjans que s’hagi compromès 

a adscriure a l’execució del contracte, quan s’hagin exigit en el PCA el compromís 

d’adscripció (plus de solvència) 

 

 

declaració responsable on manifesti, de forma clara i expressa, el compromís de 

complir al llarg de tota l’execució contractual amb totes les disposicions legals, 
reglamentàries i convencionals en vigor en matèria laboral, de seguretat social, i 

de seguretat i salut en el treball que siguin aplicables a les persones treballadores 

vinculades a l’execució del contracte. 

SI 

 Altres:   

 

 
Manacor, 5 de juny de 2018 

La secretaria de la Mesa  

 
Llucia Vallcaneras Bonet 

 


