GARANTIES I SOLVÈNCIA EN ELS CONTRACTES DE PRODUCCIÓ
(Acord del Consell Rector de 28 de febrer de 2019)
 CONSTITUCIÓ DE GARANTIA:
Si es realitzen pagaments a compte (bestretes) abans del lliurament dels
materials, aquests s'hauran de garantir per mitjà de la constitució de garantia.
Aquests avals es tornaran a mesura que es vaja produint el lliurament dels
materials previstos en els contractes.

La garantia es podrà constituir de la manera següent:

a) Amb un depòsit de valors de deute públic.
b) Amb aval atorgat per algun dels bancs, caixes d'estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca
autoritzats per a operar a Espanya.
c) Amb contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en el ram.
 ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA, TÈCNICA O
PROFESSIONAL

Mitjans d'acreditar la solvència

La solvència econòmica, financera, tècnica o professional per a un contracte
s'acreditarà per mitjà de l'aportació dels documents que es determinen a
continuació:
Acreditació de la solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera de l'empresari s’haurà d'acreditar amb
algun, o alguns, dels mitjans següents:
a) Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'àmbit a què es
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referisca el contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles
en funció de les dates de la constitució o de l’inici de les activitats de
l'empresari per un import igual o superior al del contracte.

El volum anual de negocis de l'empresa s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i depositats en el registre mercantil, si l'empresari
estiguera inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels depositats en el
registre oficial en què haja d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits
en el registre mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant
els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o
còpia del resum anual de l'IVA (model 390 o el que el puga substituir)
b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per
riscos professionals per un import igual o superior al del contracte.

Quan la solvència financera s'acredite amb una assegurança d'indemnització
per riscos professionals, vigent fins a la fi de l’execució del contracte, per import
no inferior al valor del contracte, també s’aportarà el compromís de renovació o
pròrroga que en garantisca el manteniment de la cobertura durant tota
l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà acomplit per l'empresa que incloga amb la seua
oferta un compromís vinculant de subscripció.
L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà d’un certificat expedit per
l'assegurador, en què consten els imports i els riscos assegurats, a més de la
data de venciment de l’assegurança, i mitjançant el document de compromís
vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, si escau.
c) Patrimoni net positiu, o bé ràtio entre actius i passius major que 1,25 (125%)
(tant a curt com a llarg termini), al tancament de l'últim exercici econòmic per al
qual haja vençut l'obligació d'aprovar els comptes anuals.
La ràtio d'actius i passius es calcularà de la manera següent:
A llarg termini: solvència: actiu no corrent actiu corrent x 100 => 125%
passiu no corrent+passiu_corrent
A curt termini: solvència: actiu corrent x 100 => 125%
passiu_corrent
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Per a acreditar el patrimoni net o la ràtio entre actius i passius al
tancament de l'últim exercici econòmic, s'acreditarà per mitjà dels seus
comptes anuals aprovats i depositats en el registre mercantil. Aquest criteri no
es podrà aplicar als empresaris individuals si no depositen els comptes en el
registre
mercantil.
Solvència tècnica o professional en els contractes de serveis
La solvència tècnica o professional dels empresaris s’haurà d'apreciar tenint en
compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat. S’haurà
d'acreditat, d’acord amb l'objecte del contracte, per algun, o alguns, dels
mitjans següents:
a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats, d'igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte, els últims tres anys
com a màxim, en què se n'indique l'import, la data i el destinatari públic o privat.
L'acreditació de la solvència tècnica o professional s'efectuarà mitjançant la
relació dels principals serveis efectuats els tres últims anys d'igual o similar
naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte que tinguen un
import anual acumulat durant l'any de més execució igual o superior al 70 per
cent de l'anualitat mitjana del contracte.
b) Declaració responsable en què s’indique la maquinària, el material i
l’equip de què es disposarà per a l'execució dels treballs; a aquesta
declaració s'adjuntarà la documentació acreditativa corresponent quan se li
requerisca.

Es presentarà una descripció detallada dels mitjans humans i materials que es
faran servir per a l'execució del contracte. Descripció del nombre de
treballadors de l'empresa (contractats o per contractar), descripció detallada
dels mitjans tècnics (instal·lacions, maquinària, etc.) per a desenvolupar
l'activitat (tot indicant si són propis o aliens) i descripció detallada de les
empreses que es contractaran per als serveis que no executarà directament
l'empresa.
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