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SOLVÈNCIA EXIGIDA AL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 

HEBRON-INSTITUT DE RECERCA (VHIR) - NÚM. EXPEDIENT: 2021-010  - I MITJANS PER A LA 

SEVA ACREDITACIÓ, SEGONS L’APARTAT “L” DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES I LA 

CLÀUSULA 6 DEL PCAP 

 

Lot 1 - Obres de construcció de l’edifici 

 

 

I. EMPRESES ESPANYOLES  

És obligatòria i només es requereix per a l’acreditació de la solvència econòmica i tècnica 

exigida, la classificació empresarial corresponent al GRUP C, SUBGRUP 2 CATEGORIA 6 (o, en el 

cas de les classificacions atorgades sota el règim del RD 1098/2001, CATEGORIA F).    

El licitador proposat com a adjudicatari, quan se’l requereixi, haurà d’acreditar i aportar el 

certificat de classificació o còpia autentificada d'aquest, expedit pel Registre Oficial de licitadors 

i Empreses Classificades del Sector Públic o pel Registre Oficial d’Empreses Classificades de la 

Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya o pel Registre 

Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d’una declaració 

responsable del licitador en la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 

corresponent certificat no han experimentat variació. 

 

II. EMPRESES NO ESPANYOLES D’UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA O D’UN 

ESTAT SIGNATARI DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU AMB 

CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL  

S’acceptaran com a mitjà d’acreditació de la solvència exigida, els certificats de classificació o 

documents similars expedits per Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses d’aquests Estats. Aquests 

documents constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica i financera 

i tècnica. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una declaració responsable del 

licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent certificat no 

han experimentat variació. 

 

III. NOMÉS EMPRESES NO ESPANYOLES D’UN ESTAT MEMBRE DE LA UNIÓ EUROPEA O 

D’UN ESTAT SIGNATARI DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU NO 

CLASSIFICADES O AMB LA CLASSIFICACIÓ SUSPESA O ANUL·LADA 
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A) Solvència econòmica i financera:  

 

- Declaració sobre el volum global de negocis de l’empresa , referit al millor exercici 

dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest 

volum de negocis.  

 

El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim de 1,5 vegades l’import 

del valor estimat del present lot. Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació 

dels comptes anuals dels últims TRES (3) exercicis per al qual estigui vençuda 

l’obligació d’aprovació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no 

inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre 

respecte als TRES (3) últims exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici 

de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar 

la documentació acreditativa corresponent.  

 

B) Solvència tècnica o professional: 

 

- Relació d’Obres executades similars a les que són objecte del contracte: L’import 

anual, sense incloure els impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat 

durant l’any de superior execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, 

corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present 

licitació ha de ser, com a mínim, de 18.529.733,50 euros.  

 

Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 

mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta 

última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix 

l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 

estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició 

esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra 

executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en 

el capital social d’aquesta.  

 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades en el 

decurs dels últims CINC (5) anys corresponents al mateix grup o subgrup de 

classificació a que correspon la present licitació, avalada per certificats de bona 

execució per a les obres més importants.  

 

Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es 

precisarà si es varen realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i 

es varen portar normalment a bon terme. Els certificats de bona execució de les 
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obres incloses en la relació del destinatari, que hagin estat promogudes per una 

entitat del sector públic, podran ser comunicats directament a l’òrgan de 

contractació per l’entitat contractant de les obres.  

 

- Indicació de l’equip tècnic necessari per a la coordinació de l’obra. L’adjudicatari 

haurà de garantir l’assignació a l’obra de l’equip tècnic mínim següent, amb 

indicació dels responsables proposats i la justificació de la seva titulació i 

experiència:  

 Un Cap d’Obra General /Gerent, representant delegat de l’empresa 

contractista,  amb titulació tècnica universitària (arquitecte, 

aparellador, enginyer, enginyer tècnic) i experiència contrastada 

mínima de 15 anys, en obres de característiques similars  

 Un Cap d’obra de l’àmbit de l’obra civil i arquitectura amb titulació 

tècnica universitària (arquitecte, aparellador) i experiència contrastada 

mínima de 15 anys en obres de característiques similars  

 Un Cap d’obra de l’àmbit de les instal·lacions amb titulació tècnica 

universitària (enginyer o enginyer tècnic) i experiència contrastada 

mínima de 15 anys en obres de característiques similars  

 Un Encarregat de l’àmbit de l’obra civil i arquitectura amb experiència 

contrastada mínima de 15 anys en obres de característiques similars  

 Un Encarregat de l’àmbit de les instal·lacions amb experiència 

contrastada mínima de 15 anys en obres de característiques similars 

 

Lot 2 - Obres de construcció de les Sales especials de Teràpies avançades P3 i laboratoris de 

radioactivitat 

 

I. REQUISITS COMUNS PER A TOTES LES EMPRESARIS  

El licitador proposat com a adjudicatari, o qualsevol licitador, quan se’l requereixi, haurà 

d’aportar la documentació acreditativa següent:  

A) Solvència econòmica i financera:  

 

- Declaració sobre el volum global de negocis, referit al millor exercici dins dels tres 

últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 

l’empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de 

negocis. El volum global de negoci anual haurà de ser de com a mínim de 1,5 vegades 

l’import del valor estimat del present lot.  

 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims 

TRES (3) exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes 

anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que 

correspongui. Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han 

d’acreditar el seu volum anual de negocis sempre respecte als TRES (3) últims 

exercicis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
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Mercantil. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa 

licitadora sigui inferior a UN (1) any, haurà d’aportar la documentació acreditativa 

corresponent.  

 

B) Solvència tècnica o professional:  

 

- Relació d’Obres executades similars a les que són objecte del contracte: L’import 

anual, sense incloure els impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat 

durant l’any de superior execució en el decurs dels últims CINC (5) anys, 

corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon la present 

licitació ha de ser, com a mínim, de 307.776,69 euros.  

Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 

mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta 

última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix 

l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 

estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició 

esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra 

executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en 

el capital social d’aquesta.  

 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades en el 

decurs dels últims CINC (5) anys corresponents al mateix grup o subgrup de 

classificació a que correspon la present licitació, avalada per certificats de bona 

execució per a les obres més importants. Aquests certificats indicaran l’import, les 

dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es varen realitzar segons les 

regles per les quals es regeix la professió i es varen portar normalment a bon terme. 

Els certificats de bona execució de les obres incloses en la relació del destinatari, 

que hagin estat promogudes per una entitat del sector públic, podran ser 

comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’entitat contractant de les 

obres.  

 

- Indicació de l’equip tècnic necessari per a la coordinació de l’obra. L’adjudicatari 

haurà de garantir l’assignació a l’obra de l’equip tècnic mínim següent, amb 

indicació dels responsables proposats i la justificació de la seva titulació i 

experiència: 

 Un Cap d’Obra General /Gerent, representant delegat de l’empresa 

contractista, amb titulació tècnica universitària (arquitecte, aparellador, 

enginyer, enginyer tècnic) i experiència mínima de 10 anys en obres de 

característiques similars  

 Un Encarregat amb experiència mínima de 10 anys en obres de 

característiques similars 

 


