CONTRACTE DE COMPRA DE SURO CAMPANYA 2019

Santa Coloma de Farners, a ____ de ____________ de 2019.

REUNITS
D’una part en/na ______________________________________, major d’edat, amb domicili a
__________________________________________________________________, amb D.N.I.
número ___________________, d’ara en endavant EL PROVEÏDOR.
De l’altra en Rosendo Castelló i Pujol, en qualitat de president i en nom i representació de
l’empresa QUALITY SUBER SL, amb NIF número B 55170385, i domicili social al carrer Jacint
Verdaguer, 3 de SANTA COLOMA DE FARNERS (CP 17430),
Ambdues PARTS es reconeixen capacitat i legitimació per a formalitzar el present contracte, en
virtut del qual,
MANIFESTEN
I.- Que El PROVEÏDOR és ____________________(propietari o oferent de la campanya de suro)
de la finca denominada __________________________________ situada al terme municipal de
______________________________, amb __________(1) número ________, i certificat PEFC
número ____________.
II.- Que QUALITY SUBER SL està interessada en la compra, preparació i comercialització del suro
de la propietat a dalt esmentada.
III.- Que per l’objecte dels treballs de preparació i comercialització del suro, ambdues parts
acorden de mutu acord la formalització del present contracte sotmetent-se als següents,

PACTES
PRIMER.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present contracte és la compra de suro pelat durant el 2019 i procedent de la
finca _____________________________. Aquest suro ha de tenir com a mínim 13 anys des de
l’última pela.
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Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal o Pla Simple de Gestió Forestal o Projecte d’Ordenació.

SEGON.- CONDICIONS GENERALS


Quan el PROVEÏDOR sol·liciti l’entrada de suro, aquesta haurà de ser prèviament acceptada
per QUALITY SUBER. En les entrades es prioritzarà la possibilitat d’aportar una certificació
de sostenibilitat de la gestió de la finca d’origen (certificat PEFC).



Al PROVEÏDOR se l’obliga a l’estricte compliment de la legislació vigent en tot el relatiu al
període de la pela, condicions tècniques de la mateixa, tractament fitosanitari de la sureda
i la legislació sobre prevenció de riscos laborals i assegurances corresponents.



El PROVEÏDOR facilitarà la documentació necessària per acreditar el compliment de la
legislació sobre aprofitaments (permís de pela o notificació del CPF) i el certificat PEFC, si
es tracta d’una finca amb certificació vigent.



D’acord a les característiques del producte, segons la seva idoneïtat per a la fabricació de
tap natural i per l’objecte d’aquest contracte, s’estableixen cinc qualitats de producte:
suro de qualitat classe A (suro per a la fabricació de tap natural), suro prim de classe A,
suro classe B (suro amb bon gra i/o gruixut però amb presència de defectes -corc, taca
groga, esquerdes, taca marró i altres- apte per a la fabricació de tap natural amb sistema
de perforació manual), suro de rebuig i el pelagrí.

TERCER.- TRANSPORT, ENTRADA I EMMAGATZAMENT DEL PRODUCTE


El PROVEÏDOR es responsabilitza de l’aprofitament i el transport de suro fins les
instal·lacions de QUALITY SUBER al Paratge de Sant Marçal s/n al municipi de Santa Coloma
de Farners. El pesat del suro es farà a la bàscula de les mateixes instal·lacions.



En cas de pluja o altres, si el suro entra moll es podrà establir una penalització en funció
del percentatge d’humitat del producte.



A la finca, es prohibeix carregar el suro amb grapa per evitar que es carreguin pedres o
altres materials que no sigui suro i evitar trencar les pannes. En cas d’entrar pedres o altres
impureses també s’establirà una penalització i en funció de les condicions d’entrega del
suro es podrà arribar a tancar l’entrada de més suro procedent del PROVEÏDOR.



QUALITY SUBER portarà un registre d’entrades i, al final de la campanya, facilitarà al
PROVEÏDOR informació sobre els pesos, humitat en el cas de suro moll i els percentatges
de les diferents qualitats.



QUALITY SUBER es responsabilitza de disposar d’una assegurança d’incendis i robatori, que
cobreixi possibles eventualitats a les seves instal·lacions.



QUALITY SUBER farà la tria del suro al pati de Santa Coloma de Farners, i el seu cost no es
repercutirà al PROVEÏDOR.



QUALITY SUBER es responsabilitza i assumeix el cost del transport de suro fins a les
instal·lacions del client final.
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QUART.- SISTEMA DE PESATGE:


Un cop acabada la tria es pesa el suro bo (classe A, prim classe A i classe B) i el pelagrí, i la
diferència respecte al pes total del camió s’assigna al suro de rebuig.

CINQUÈ.- COMERCIALITZACIÓ I LIQUIDACIÓ DEL SURO DE REBUIG, EL PELAGRÍ I EL CREMAT



Pel que fa al suro de rebuig, s’estableix un preu de 1,10 €/kg (+ IVA) segons pes entrat.



Pel suro pelagrí s’estableixen dos preus diferents depenent de l’opció d’entrada del suro:
o

El preu serà de 0,90 €/kg si el viatge només porta suro pelagrí

o

El preu serà de 0,85 €/kg si el viatge porta pelagrí barrejat amb suro d'altres
qualitats per compensar el cost de la tria i manipulació.



Pel suro cremat s’estableixen dos preus diferents depenent de l’opció d’entrada del suro:
o

El preu serà de 0,35 €/kg si el viatge només porta suro cremat

o

El preu serà de 0,30 €/kg si el viatge porta cremat barrejat amb suro d'altres
qualitats per compensar el cost de la tria i manipulació.



El pagament del suro de rebuig, el pelagrí i el cremat, es realitzarà a 30 dies a comptar des
de la data de recepció de la factura, establint-se el dies 15 i 30 de cada mes com a dates de
pagament.

SISÈ.- COMERCIALITZACIÓ DEL SURO DE QUALITAT (CLASSE A I CLASSE B)



El suro bo classe A, el prim classe A i el suro bo classe B, quedaran a les instal·lacions que
disposa QUALITY SUBER per la seva preparació: triatge, assecatge a assecador si cal, el
bullit i preparació de les panes llestes per enviar a industria un cop passat els mesos
necessaris.



QUALITY SUBER es responsabilitza de la comercialització del suro preparat (suro en panna) i
facilitarà la informació sobre l’evolució de les ventes al PROVEÏDOR.

SETÈ.- BESTRETA PEL PAGAMENT DEL SURO DE QUALITAT (CLASSES A i B)


Per al suro de qualitat, es pagarà una bestreta de 1,20 €/kg (+ IVA) de suro entrat. El
pagament es realitzarà als 30 dies a comptar des de la data de recepció de la factura,
establint-se els dies 15 i 30 de cada mes com a dates de pagament.

VUITÈ.- LIQUIDACIÓ DEL SURO DE QUALITAT I FINANÇAMENT:



Els preus mínims garantits pel suro bo classe A, el prim classe A i suro bo classe B són:
 Suro classe A: 2,30 €/kg segons pes entrat
 Suro prim classe A: 1,50 €/kg segons pes entrat
 Suro classe B: 1,50 €/kg segons pes entrat
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El preu final del suro de qualitat es podrà incrementar en funció del resultat de la
campanya. Així mateix, es podran pagar bonificacions en funció de la disposició del
certificat PEFC o de si es forma part de l’agrupació de productors forestals.



Per tal d’incentivar als proveïdors amb major quantitat de suro entrat, es pagaran primes
sobre el suro bo de classe A i classe B, depenent del volum d’entrades totals de suro de
cada proveïdor:









De 50 a 100 tones de suro entrat
De 100 a 150 tones de suro entrat
De 150 a 200 tones de suro entrat
De 200 a 250 tones de suro entrat
De 250 a 300 tones de suro entrat
De 300 a 400 tones de suro entrat
A partir de 400 tones de suro entrat

0,02€/Kg. de suro bo
0,03€/Kg. de suro bo
0,04€/Kg. de suro bo
0,06€/Kg. de suro bo
0,08€/Kg. de suro bo
0,10€/Kg. de suro bo
0,12€/Kg. de suro bo



Les liquidacions de la resta del suro bo, un cop descomptada la bestreta, es faran
periòdicament i de manera proporcional entre tots els proveïdors, sent la data de la darrera
liquidació prevista el 30/03/2020.



Mitjançant el conveni entre BANC DE SABADELL i el CONSORCI FORESTAL DE CATALUNYA,
aquell proveïdor que ho desitgi podrà optar, previ estudi per part del banc del sol·licitant de
l’operació, al finançament del 90% de l’import restant del suro de qualitat, un cop deduïda
la bestreta. Les condicions de finançament seran les establertes per BANC DE SABADELL a
través del préstec campanya que s’inclou en el producte FLEXIAGRO. S’adjunta full
informatiu amb el present contracte.

NOVÈ.- DURADA:
Aquest contracte entrarà en vigor el dia d’avui i es pacta que finalitzarà amb la liquidació de la
totalitat del suro entrat als patis de QUALITY SUBER.

DESÈ.- FUR
Les discrepàncies que puguin derivar de la interpretació i compliment del present contracte, les
parts es sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Santa
Coloma de Farners.
Llegit per les parts, ho aproven, i en senyal de conformitat ho signen, en exemplar duplicat a un
sol efecte, en el lloc i data indicats.

Signatura PROVEÏDOR:

Signatura QUALITY SUBER SL:
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