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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LES QUALS ES REGEIX
L’ALIENACIÓ DE MONEDES I MEDALLES (PLAQUES I CONDECORACIONS MILITARS)
PROCEDENTS DE L’HERÈNCIA INTESTADA DE GERTRUDIS SOMMER FISHER, ABI 107/2009,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE SUBHASTA

PRIMERA. OBJECTE DE L’ALIENACIÓ
1.1. Els béns objecte d’aquesta alienació són les monedes i medalles que consten en l’annex I d’aquest plec,
individualitzats com a lots independents, que han sigut declares innecessàries per al servei públic, per
Resolució de 15 de març de 2022, de la Direcció General del Sector Públic i Patrimoni de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic.
1.2. Les monedes i medalles es venen en l’estat en què es troben en el termini establit en la convocatòria de
la subhasta perquè els interessats puguen examinar-les. La participació en la subhasta significa que el
licitador coneix i accepta l’estat en què es troben i que renuncia, per això, a qualsevol reclamació que, en
cas de resultar adjudicatari, poguera formular, inclosa la renúncia a la reclamació per vicis ocults.
1.3. Les monedes i medalles podran ser examinades en el lloc, dia i hora que es fixe en la convocatòria de la
subhasta.
1.4. Es preveu la celebració de quatre subhastes successives. Si en queda deserta la primera, se celebraran
consecutivament fins a tres més.
SEGONA. RÈGIM JURÍDIC
2.1. La intervenció en la primera subhasta o en qualsevol de les successives que, si és el cas, se celebren i la
consignació de la fiança, suposen l’acceptació d’aquest plec de condicions, en tots els seus termes,
entenent-se conegudes i acceptades pel licitador, sense cap reserva, les normes contingudes en aquest.
2.2. En el no previst expressament en aquest plec, s’estarà al que es disposa en la Llei 14/2003, de 10 d’abril,
de patrimoni de la Generalitat Valenciana; en el Decret 20/2019, de 5 d’abril, del Consell, pel qual es regula
el procediment per a la tramitació d’expedients d’herències intestades a favor de la Generalitat; en les
disposicions bàsiques i d’aplicació supletòria contingudes en la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del
patrimoni de les administracions públiques, i en el Reial decret 1373/2009, de 28 d’agost, pel qual s’aprova
el reglament per a la seua aplicació.
Per disposició de l’article 143.4 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions
públiques, s’aplicaran supletòriament a les subhastes de mobles les normes de procediment establides en
l’article 137 d’aquesta llei, relatiu a les subhastes d’immobles.
Haurà de tindre’s en compte el que es disposa en l’article 4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen 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, segons el qual les
relacions jurídiques, negocis i contractes esmentats en aquesta secció queden exclosos de l’àmbit d’aquesta
llei, i es regiran per les seues normes especials, aplicant-se els principis d’aquesta llei per a resoldre els
dubtes i llacunes que pogueren presentar-se.
TERCERA. TIPUS DE LICITACIÓ
3.1. Es fixa com a tipus de licitació per a cadascun dels lots el que figura sota la denominació de «preu de
taxació» en l’annex I d’aquest plec.
3.2. El tipus de licitació serà el preu d’eixida del bé a partir del qual s’efectuaran les ofertes equivalents o a
l’alça, i no s’admetrà, en conseqüència, cap oferta per un import inferior al tipus de licitació.
El preu de cadascuna de les subhastes successives que se celebren, si és el cas, és el de la subhasta
immediata anterior que haja quedat deserta, reduït en un quinze per cent.
3.3. En el preu no està inclòs cap dels tributs ni despeses que deriven de la transmissió, el pagament de la
qual ha d’assumir l’adjudicatari, segons el que s’indica en la condició dotze d’aquest plec.
QUARTA. PROCEDIMENT D’ALIENACIÓ
L’alienació s’efectuarà pel procediment de subhasta pública a l’alça, mitjançant presentació d’ofertes en
sobre tancat, amb adjudicació al millor postor.
CINQUENA. CAPACITAT PER A PRENDRE PART EN LA SUBHASTA
5.1. De conformitat amb el que s’estableix en l’article 8 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la
Generalitat Valenciana, podran prendre part en les subhastes que celebre la Generalitat les persones
físiques o jurídiques amb plena capacitat d’obrar conformement a les normes civils, especialment a les
normes de capacitat per a subscriure contractes en general i, en particular, el contracte de compravenda.
D’acord amb el que s’estableix en l’article 84 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, la capacitat d’obrar dels empresaris que foren persones jurídiques s’acreditarà mitjançant l’escriptura
o document de constitució, els estatuts o l’acta fundacional, degudament inscrits, si escau, en el registre
públic que corresponga, segons la mena de persona jurídica de què es tracte.
La capacitat d’obrar dels empresaris no espanyols que siguen nacionals d’estats membres de la Unió
Europea o d’estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’acreditarà per la seua inscripció
en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat on estan establits, o mitjançant la presentació
d’una declaració jurada o un certificat d’acord amb les disposicions d’aplicació.
Les altres empreses estrangeres hauran d’acreditar la seua capacitat d’obrar amb informe de la missió
diplomàtica permanent d’Espanya en l’estat corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial de la
qual radique el domicili de l’empresa.
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5.2. No podran prendre part en la subhasta, les persones físiques ni jurídiques que incórreguen en alguna
de les prohibicions per a contractar establides en l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Així mateix, no podran prendre part en aquesta, quan resulte d’aplicació, les persones físiques sotmeses en
les prohibicions d’adquirir establides en l’article 1459 del Codi Civil. Igualment, no podran participar les
persones físiques o jurídiques que hagen intervingut en el procediment d’alienació (en la taxació del bé o en
altres supòsits), aplicant-se a aquest efecte per analogia les causes d’abstenció i recusació previstes per als
perits en la vigent Llei d’enjudiciament civil.
5.3. La circumstància de no incórrer en prohibició de contractar s’acreditarà mitjançant declaració
responsable prevista en l’annex II.
SISENA. GARANTIA
6.1. Per a prendre part en la primera subhasta o en qualsevol de les subhastes successives, de conformitat
amb l’article 83.5 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana, els licitadors
hauran de constituir una fiança per import equivalent al 5 % del preu base de la licitació del lot o lots als
quals presenten oferta, en garantia del compliment de l’obligació d’abonar el preu en cas de resultar
adjudicatari.
6.2. La garantia de conformitat amb l’esmentat article 83.5 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, podrà constituirse de qualsevol de les formes previstes en l’article 108.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector públic:
a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de deute públic. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels
valors anotats es consignaran seguint els models aprovats en les direccions territorials de la Conselleria
d’Hisenda i Model Econòmic en València, Castelló o Alacant o dipositaran en les caixes de dipòsit o
equivalent.
b) Mitjançant aval prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, caixes d’estalvis,
cooperatives de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per a operar a Espanya.
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, amb una entitat asseguradora, autoritzada per a operar en
el ram.
6.3 Les fiances constituïdes s’acreditaran mitjançant la presentació de l’original de la carta de pagament del
dipòsit consignat en la Tresoreria dels Serveis Territorials de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic en
València, Castelló o Alacant, o mitjançant la presentació d’aval o el certificat d’assegurança de caució.
Les fiances constituïdes mitjançant aval pels qui no resulten adjudicataris seran retornades en l’acte públic
de la subhasta, una vegada finalitzat aquest. Pel que respecta a les fiances consignades en la tresoreria dels
serveis territorials de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de València, Castelló o Alacant, conclòs
l’acte de la subhasta s’iniciaran els tràmits per a la seua devolució per transferència bancària.
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La fiança constituïda pel més-dient/adjudicatari quedarà en poder de la Generalitat, afecta al compliment
de les obligacions que li corresponguen fins a l’atorgament de l’escriptura pública de compravenda i al
pagament dels tributs i despeses.
SETENA. DOCUMENTACIÓ EXIGIDA PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT D’ALIENACIÓ
El licitador només podrà participar en una única subhasta. Per a participar en la subhasta, els licitadors
hauran de presentar preferentment en el Registre General de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic,
plaça de Nàpols i Sicília, núm. 10, de València, en el termini de trenta dies naturals a partir l’endemà de la
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, dos sobres tancats i segellats,
un denominat sobre A i un altre denominat sobre B. El sobre B es presentarà dins del sobre A. En cas de
presentar oferta a diversos lots, es presentaran tants sobres B com lots als quals es concórrega.
S’indicarà el número de la subhasta per la qual es licite: «primera», «segona», «tercera» o «quarta».
Quan les proposicions, es presenten en un registre diferent del Registre General situat en la Plaça Nàpols i
Sicília, núm. 10, de València, el licitador remetrà dins del termini de presentació d’ofertes, via correu
electrònic a l’adreça <abis@gva.es>, còpia del full de sol·licitud presentat i registrat, dirigida a la direcció
general amb competències en matèria de patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. Sense la
concurrència d’aquest requisit no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan competent per a
alienar amb posterioritat a la data final del termini assenyalat en la convocatòria de subhasta.
Quan les proposicions s’envien per correu certificat, hauran de remetre’s a l’adreça indicada (p laça Nàpols i
Sicília, núm. 10, 46003 València). En aquest cas haurà de justificar-se la data i hora de la imposició de
l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar en el mateix dia a l’òrgan de contractació, mitjançant correu
electrònic remés a l’adreça <abis@gva.es>, la remissió de l’oferta, en la qual ha de quedar consignat el
número de la subhasta, l’objecte del contracte i el nom del licitador. Sense la concurrència d’aquests

requisits, no serà admesa la proposició si és rebuda per l’òrgan competent per a alienar amb
posterioritat a la data final del termini assenyalat en la convocatòria de subhasta.
DOCUMENTS QUE HAN DE PRESENTAR-SE EN SOBRE TANCAT
SOBRE A
1. Instància per a prendre part en la licitació

Haurà de ser original, degudament datat i signat pel licitador o el seu representant. S’adaptarà al model
normalitzat que s’uneix a aquest plec com a annex II (model d’instància i declaració responsable). Serà
imprescindible assenyalar una adreça de correu electrònic, a la qual es dirigiran les notificacions i, si és el
cas, la sol·licitud d’esmena a la qual es refereix la clàusula deu, punt 1, d’aquest plec.
2. Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar dels licitadors i, si és el cas, la representació
del licitador:
– Fotocòpia compulsada del document nacional d’identitat en vigor del licitador o document que en el seu
cas el substituïsca reglamentàriament quan comparega en nom propi. Quan el signant de l’oferta
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comparega en nom d’una altra persona física, haurà d’acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en
dret que deixe constància fidedigna.
– Si es tracta de persona jurídica espanyola, haurà d’aportar còpia autèntica o fotocòpia compulsada de
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional degudament inscrits en el registre
mercantil corresponent si escau (s’exceptua d’aquesta obligació a les persones jurídiques no inscriptibles en
l’esmentat registre mercantil), de la targeta del NIF i del poder per a acreditar la representació de la persona
jurídica, per a presentar la licitació i atorgar escriptura pública de compravenda en cas de resultar mésdient/adjudicatari, sense necessitat de validació; una vegada rebuda aquesta documentació, l’òrgan de
contractació recaptarà la validació a l’Advocacia General de la Generalitat, d’acord amb el que es disposa en
la Instrucció 1/2021 de la Sotssecretaria de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública.
També haurà d’aportar-se el DNI del representant.
El poder haurà de figurar inscrit en el registre mercantil en els casos que s’exigisca pel Reglament del
registre mercantil (si es tracta d’un poder per a aquest acte en concret, no serà necessària la inscripció en el
registre mercantil, d’acord amb l’article 94.1.5 de l’esmentat reglament).
Quan liciten persones jurídiques no espanyoles, s’exigirà, a més, la documentació relacionada en els dos
últims paràgrafs de l’apartat 5.1 de la clàusula cinquena d’aquest plec.
– Totes les persones estrangeres (físiques o jurídiques) aportaran la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció
dels jutjats i tribunals espanyols amb seu en la Comunitat Valenciana de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta pogueren sorgir del contracte, amb renúncia expressa al fur
jurisdiccional estranger que poguera correspondre al licitador, de conformitat amb el model que s’hi
adjunta com annex III (model de declaració de sotmetiment als jutges i tribunals espanyols amb seu en la
Comunitat Valenciana).
3. Declaració de no estar sotmeses (persones físiques o jurídiques) en cap de les prohibicions a què es
refereix l’apartat 2 de la clàusula cinquena d’aquest plec de conformitat amb el model que s’hi adjunta com
annex II (Model de declaració responsable).
4. Document acreditatiu d’haver constituït la fiança (original de la carta de pagament del dipòsit consignat,
aval bancari, certificat de l’assegurança) d’acord amb el que s’estableix en la condició sisena d’aquest plec.
En l’exterior del sobre A, en un lloc visible s’indicarà: «Sobre A: proposició per a prendre part en la subhasta
ENA 1/2021, convocada per la conselleria competent en matèria de patrimoni de la Generalitat Valenciana»,
el nom i cognoms de qui signa la proposició i el caràcter amb què ho fa, i també un domicili o adreça
electrònica a l’efecte de notificacions; tot això de manera llegible. Si inclourà (dins d’aquest) el sobre B. En
el cas que el licitador concórrega a més d’un lot, inclourà tants sobres B com lots als quals presente oferta.
En l’exterior del sobre B figurarà la llegenda següent: «Proposta que formula el Sr./la Sra.
______________________ (o el nom de la persona jurídica) per a concórrer a la (primera, segona, tercera o
quarta) subhasta del lot (especifiqueu el número), amb número d’inventari ______» degudament tancat i
signat, en el qual s’introduirà la proposició econòmica sobre el lot a l’adjudicació del que s’opta.
Cada sobre B contindrà una sola proposició econòmica conforme al model adjunt com annex IV (Model
d’oferta econòmica), degudament signada. No s’admetran proposicions econòmiques presentades en sobre
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obert.
La proposició ha de ser original. No seran admissibles ofertes a la baixa o que no aconseguisquen el tipus de
licitació, que es rebutjaran automàticament per la mesa de la subhasta, ni les que tinguen formulació
comparativa amb altres presentades, tinguen omissions, errors o ratllades que impedisquen a
l’Administració conéixer els aspectes fonamentals d’aquesta, i les que no estiguen degudament signades pel
licitador o el seu representant, que també seran rebutjades.
En cas de discordança entre la quantitat expressada en xifra i lletra, prevaldrà aquesta última, amb les
conseqüències que d’això es pogueren derivar.
No seran admissibles les ofertes que no s’ajusten al model que figura com a annex IV.
HUITENA. MESA DE LA SUBHASTA
La subhasta s’efectuarà en el lloc i data assenyalats en la seua convocatòria davant una mesa composta pels
membres següents, amb veu i vot, excepte el secretari que no tindrà vot:
President/a: el subdirector/a General de Patrimoni de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
Interventor/a: l’interventor/a delegat/ada de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
Assessor/a jurídic/a: l’advocat/ada coordinador/a en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.
Vocal: el/la cap del Servei d’Herències Abintestat.
Secretari/ària: el/la cap de la Secció de Gestió Econòmica de Patrimoni.
En cas d’impossibilitat d’assistència del titular designat, actuarà el funcionari/ària que es designe, qui
exercirà les mateixes funcions que el titular al qual substituïsca.
NOVENA. CONVOCATÒRIA DE LA SUBHASTA
9.1. La convocatòria de la subhasta es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i s’anunciarà
en la pàgina web de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat:
<hisenda.gva.es/va/web/subastas/mobles-subhastar>.
9.2. La convocatòria contindrà com a mínim les dades següents: entitat adjudicadora; servei que tramita
l’expedient; objecte de la subhasta; modalitat del procediment d’alienació; preu-tipus de licitació; ubicació
de les monedes i medalles i dates i horaris de visita, i lloc, data i hora de la celebració de la subhasta i de
l’obtenció de documentació i informació.
DEU. DESENVOLUPAMENT DE LA SUBHASTA
10.1. QUALIFICACIÓ DE DOCUMENTS. La Mesa de Subhasta es constituirà en els deu dies hàbils següents al
de la conclusió del termini d’admissió de les proposicions. La Mesa procedirà a examinar la documentació
presentada pels licitadors no admetent a la primera subhasta o subhastes successives, en el seu cas,
aquelles ofertes que no s’ajusten al que es disposa en la clàusula setena.
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Si aprecia l’existència d’errors corregibles, ho notificarà als interessats perquè en un termini màxim de cinc
dies hàbils procedisquen a esmenar-los.
Conclòs l’acte, s’estendrà acta dels acords per la Mesa, que serà signada per tots els seus components.
Transcorregut el termini d’esmena la Mesa determinarà quins licitadors són admesos a cadascuna de les
subhastes a celebrar.
10.2. OBERTURA DE PROPOSICIONS. Acabada la fase de qualificació de documents, en el lloc i hora
assenyalats en la convocatòria de la subhasta i en acte públic, es procedirà a la lectura de la llista de
licitadors admesos en la primera subhasta i en cadascuna de les subhastes successives que pogueren
celebrar-se.
10.3. A continuació es realitzarà l’obertura dels sobres que continguen les proposicions econòmiques de la
primera subhasta, donant lectura d’aquestes. La Mesa podrà rebutjar en el moment aquelles que no
guarden concordança amb la documentació examinada i admesa, que s’aparten substancialment del model
normalitzat o les que continguen defectes no corregibles.
Posteriorment, el president de la Mesa advertirà als licitadors o els seus representants que concórreguen en
acte de la subhasta que poden sol·licitar aclariments i formular les observacions que estimen pertinents.
Acabat aquest període, no s’admetran observacions que interrompen l’acte.
Seguidament la Mesa declararà millor més-dient de cada lot al licitador que haja formulat la proposició
econòmica o postura més elevada en cada lot i formularà a l’òrgan competent proposta d’adjudicació de
cadascun dels lots o, si escau, declararà deserta l’adjudicació del lot de què es tracte. Si existira un empat
entre les millors ofertes, es decidirà en l’acte si estigueren els licitadors presents, obrint-se una licitació a
l’alça fixant-se l’interval de millora en 100 euros, proposant l’adjudicació del bé al qual presente l’oferta
econòmica més elevada. Si algun dels licitadors empatats no fora present, la proposta recaurà sobre el que
primer haguera presentat la seua oferta, per a això s’atendrà la data d’entrada en el registre assenyalat en la
convocatòria com a preferent.
10.4. En el cas que algun lot de la primera subhasta quede desert per falta de licitadors o, si és el cas, per
haver rebutjat la Mesa les propostes presentades, es procedirà a l’obertura dels sobres que continguen les
proposicions econòmiques de la immediata posterior en els termes exposats en el paràgraf anterior, i així
successivament fins a completar el número de tres subhastes successives (2a, 3a i 4a).
Quant a la documentació a presentar i al lloc de celebració de les subhastes, s’ha d’estar al que s’indica en
aquest plec.
10.5. La Mesa podrà donar lectura a totes les proposicions econòmiques presentades per a participar en les
diferents subhastes successives pels licitadors que hagen sigut admesos.
10.6. Conclòs l’acte de la subhasta, els qui no resulten adjudicataris podran retirar la fiança dipositada en els
termes previstos en la clàusula sisena, i també la documentació aportada.
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ONZE. ADJUDICACIÓ
11.1. Dins dels deu dies hàbils següents a la celebració de la subhasta, la Mesa redactarà l’acta que
contindrà la proposta d’adjudicació i que serà elevada a la directora general del Sector Públic i Patrimoni de
la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, que actuant com a òrgan de contractació d’acord amb l’article
85 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana, i l’article 10.5 del Decret
20/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es regula el procediment per a la tramitació d’expedients
d’herències intestades a favor de la Generalitat, resoldrà sobre aquest tema.
A la vista del que s’ha actuat i de la proposta de la Mesa, la directora general del Sector Públic i Patrimoni
acordarà la redissolució que procedisca en dret, adjudicant definitivament la rematada o deixant-la sense
efecte.
11.2. L’alienació es formalitzarà en els termes previstos en la clàusula tretze, punt 3.
DOTZE. DESPESES I OBLIGACIONS A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI. EL PAGAMENT
12.1. La resolució d’adjudicació es notificarà a l’interessat adjudicatari, al qual se li concedeix un termini de
quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la notificació, per a efectuar el pagament en el compte
de la Generalitat, Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic, Herències Abintestades, del Banc de Santander,
IBAN ES38 0049 1827 8320 1053 4051, fent constar: «Alienació ENA 1/2021, el número de lot i d’inventari
de què es tracte, la identificació, el NIF i el domicili de l’adjudicatari.
Si l’adjudicatari ha dipositat fiança en efectiu, prèviament o simultàniament a l’atorgament de l’escriptura de
compravenda, pot optar per manifestar expressament donar-se per reintegrat de la quantitat consignada en
garantia sol·licitant al mateix temps la seua aplicació al preu de rematada.
12.2. Si el licitador proposat renuncia a l’adquisició, o no compleix les condicions necessàries per a la
formalització del contracte en el termini concedit, perdrà el dipòsit constituït en concepte de garantia. En tal
cas, podrà procedir-se a l’adjudicació al segon postor de la subhasta celebrada o en el supòsit de no existirne més, al millor postor de la resta de les subhastes successives.
12.3. Transcorregut el termini de quinze dies hàbils sense haver-se efectuat el pagament, l’adjudicatari
perdrà el dret a l’adquisició dels béns, corresponent aquest dret a la segona millor oferta presentada. Tot
això, sense perjudici que l’Administració es reserve contra aquell el dret a emprendre les accions legals
penals, oportunes (article 262 del Codi Penal sobre manipulació de concurs o subhasta pública i imposició
de conseqüències accessòries).
12.4. Seran de compte de l’adjudicatari totes les despeses derivades del contracte.
12.5. Els adjudicataris queden obligats al compliment de totes les disposicions tributàries i fiscals vigents, i
també a la constitució de les assegurances que resultaren pertinents, assumint tota responsabilitat que
poguera derivar-se, des del moment que s’efectue el lliurament.
12.6. La resolució d’adjudicació també es notificarà a la resta de licitadors.
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TRETZE. LLIURAMENT DE MEDALLES I MONEDES I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
13.1. El lliurament es realitzarà en les instal·lacions on es troben dipositades per a la subhasta.
13.2. S’estableixen els requisits previs següents per al seu lliurament:
L’adjudicatari haurà de presentar la documentació següent en la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic,
Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, Servei d’Herències Abintestades, carrer d’Amadeu de Savoia,
núm. 2, 46010 València:
Documentació que acredite la personalitat de l’adjudicatari i si no és la mateixa persona que retirarà els
béns, poder de representació de la persona física que vaja a fer-ho.
Carta de pagament degudament emplenada d’haver ingressat l’import corresponent al bé adquirit.
13.3. Una vegada presentada la documentació anterior i verificada aquesta, les parts contractants
subscriuran el document administratiu de lliurament-recepció dels béns subhastats que formalitza
l’alienació. Aquest document, unit a la resolució d’adjudicació, habilitarà l’adjudicatari per a la seua retirada.
CATORZE. CLÀUSULA D’INFORMACIÓ I CONSENTIMENT
14.1. Les dades personals del sol·licitant seran incloses en el fitxer «Expedient d’alienació ENA 1/2021» amb
l’única finalitat de l’oportuna gestió administrativa.
14.2. El sol·licitant podrà exercir els drets d’accés, rectificació i oposició al tractament de les dades previstes
en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals ,
manifestant la seua petició a aquest efecte al Servei d’Herències Abintestades, de la Conselleria d’Hisenda i
Model Econòmic, C/ d’Amadeu de Savoia, núm. 2, 46010 València.
QUINZE. JURISDICCIÓ
D’acord amb el que es disposa en l’article 110.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques, «L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies
que sorgisquen sobre aquests contractes entre les parts. No obstant això, es consideraran actes jurídics
separables els que es dicten en relació amb la seua preparació i adjudicació i, en conseqüència, podran ser
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu d’acord amb la seua normativa
reguladora».
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ANNEX I
LLISTA DE MONEDES A SUBHASTAR
NÚM. D’INVENTARI: 2021/5663
NÚMERO DE LOT

PREU DE TAXACIÓ
(en euros)

1
(8 MONEDES)

1.530,90/u
TOTAL:
12.247,20

2
(9 MONEDES)

1.530,90/u
TOTAL:
13.778,10

3
(10 MONEDES)

1.530,90/u
TOTAL:
15.309,00

4
(4 MONEDES)

1530,90/u
TOTAL:
6.123,60

NÚMERO D’INVENTARI: 2021/5664
NÚM. LOT

PREU DE TAXACIÓ (euros)

1
UN ESTOIG AMB:
– CREU DE L’ORDE D’ISABEL LA CATÒLICA.
– INSÍGNIA SOLAPA ESMALTADA MILÍCIES UNIVERSITÀRIES. Falange Joventuts.
UN ESTOIG AMB:
– ENCÀRREC DE L’ORDE DE L’ÀGUILA SENSE ESPASES. ALEMANYA.
UN ESTOIG AMB:
– PLACA DE LA GRAN CREU DE L’ORDE AL MÈRIT CIVIL.
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3.000

ANNEX II
MODEL D’INSTÀNCIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE
El Sr./ la Sra. ________________________________________________, amb DNI ____________, domicili a l’efecte de
notificacions a ____________, carrer __________________________________, núm. _______, telèfon ___________, i
adreça electrònica ______________________________, actuant en (marque amb una X o emplene el que procedisca):
Nom propi
En representació de _______________________________________, amb NIF núm. _________________.
MANIFESTA
Que desitja prendre part en la subhasta de monedes i medalles, expedient ENA 1/2021, i està interessat en l’adquisició
dels béns que la integren.
Que té capacitat per a adquirir els béns objecte de subhasta.
Que no està sotmés en cap de les circumstàncies previstes en l’article 71 de la Llei de contractes del sector públic, que
determinen la prohibició de contractar amb el sector públic en general i amb les administracions públiques i,
especialment, declara expressament:
 Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, imposades
per les disposicions vigents.
 Que no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ni ha sigut declarat insolvent en qualsevol
procediment, ni es troba declarat en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l’eficàcia un conveni, ni
està subjecte a intervenció judicial ni ha sigut inhabilitat conforme al Reial decret legislatiu 1/2020, de 5
de maig, pel qual s’aprova el text refós de la Llei concursal i, en el que es manté vigent, a la Llei
22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència
de qualificació del concurs.
 Que no està sotmés en causa d’incompatibilitat en els termes establits en la Llei de contractes del
sector públic.
Que no està sotmés en cap de les prohibicions d’adquirir que s’estableixen en l’article 1459 del Codi Civil, segons el
qual:
No podran adquirir per compra, encara que siga en subhasta pública o judicial, per si ni per cap persona intermèdia:
1. Els que exercisquen el càrrec de tutor o funcions de suport, els béns de la persona o persones als qui representen.
2. Els mandataris, els béns de l’administració o l’alienació dels quals estigueren encarregats.
3. Els marmessors, els béns confiats a càrrec seu.
4. Els empleats públics, els béns de l’Estat, dels municipis, dels pobles i dels establiments també públics, de
l’administració dels quals estigueren encarregats. Aquesta disposició regirà per als jutges i perits que de qualsevol
manera intervingueren en la venda.
5. Els magistrats, jutges, individus del Ministeri Fiscal, secretaris de tribunals i jutjats i oficials de justícia, els béns i
drets que estigueren en litigi davant el tribunal, en la jurisdicció o el territori del qual exerciren les seues respectives
funcions, estenent-se aquesta prohibició a l’acte d’adquirir per cessió. S’exceptuarà d’aquesta regla el cas en què es
tracte d’accions hereditàries entre cohereus, o de cessió en paga de crèdits, o de garantia dels béns que posseïsquen.
La prohibició continguda en aquest número 5é comprendrà als advocats i procuradors respecte als béns i drets que
foren objecte d’un litigi en què intervinguen per la seua professió i ofici.
I també, que no ha intervingut en el procediment d’alienació.
Per la qual cosa, declara que són certs les dades expressades i presenta la documentació requerida en el plec de la
subhasta, i hi sol·licita la seua admissió.
(Lloc, data i signatura)
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ANNEX III
(només per a licitadors estrangers)
DECLARACIÓ DE SOTMETIMENT ALS JUTGES I TRIBUNALS ESPANYOLS
AMB SEU EN LA COMUNITAT VALENCIANA

El Sr./ la Sra. ____________________________________________, amb DNI núm. _____________, actuant
en nom propi o representació de __________________________________________________, amb domicili
a ________________, carrer ___________________________________________________, núm. ________,
telèfon: _________, adreça electrònica: ____________________________, assabentat del plec de condicions
que regeix l’alienació mitjançant subhasta convocada com a ENA 1/2021, estic interessat en l’adquisició dels
béns mobles objecte d’aquesta, em compromet en ________________________________________________
(s’especificarà si actua en nom propi o de l’empresa a qui representa), en cas de resultar adjudicatari, a
sotmetre’m a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols, de l’ordre jurisdiccional civil o contenciós
administratiu amb seu en la Comunitat Valenciana, per a totes les incidències que de manera directa i
indirecta pogueren derivar del contracte, amb renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que poguera
correspondre’m.
I per deixar-ne constància en la referida convocatòria, expedisc aquesta declaració a __________________,
____ de _________________ de 202__.

EL LICITADOR
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ANNEX IV
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El Sr./ la Sra. __________________________________________, amb DNI núm. _______________, actuant
en nom propi o representació de __________________________________, amb domicili a ______________,
carrer ________________________________________________, núm. _______, telèfon: ___________,
adreça electrònica: _____________________________________, assabentat del plec de condicions que
regeix l’alienació mitjançant subhasta convocada amb núm. d’expedient ENA 1/2021, estic interessat en
l’adquisició del lot ____ (1), amb núm. d’inventari _____________, que es descriu en l’annex I del plec de
condicions, participa en la subhasta núm. ____, i ofereix la quantitat de ______________________ euros
(__________ €), impostos no inclosos (el preu es consignarà en lletra i xifres).
I per deixar-ne constància en la referida convocatòria, expedisc aquesta declaració a __________________,
____ de _________________ de 202__.
EL LICITADOR

(1) Especifiqueu-hi el núm. de lot
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