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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE
CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE
SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I
ALS PRIVATS DE L’AJUNTAMENT DE BANYOLES
TÍTOL I. DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTES
Capítol I. Disposicions generals
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Objecte
Àmbit d’aplicació
Marc normatiu
Efectes de les modificacions normatives
Òrgans de contractació
Capacitat per contractar
Prerrogatives de l’òrgan de contractació
Recursos i jurisdicció

Capítol II. Expedient de contractació
Secció 1ª. Tramitació de l’expedient
9. Documentació preparatòria
10. Plec de clàusules administratives particulars
11. Plec de prescripcions tècniques
12. Aprovació i formes de tramitació
13. Procediments d’adjudicació
14. Pressupost de licitació
15. Garantia provisional
16. Durada del contracte
17. Criteris d’adjudicació
18. Subhasta electrònica
19. Documentació
20. Registre de licitadors
21. Forma de presentació i contingut de la documentació
22. Terminis per a la presentació de proposicions
23. Mesa de contractació
24. Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte
25. Publicitat de les licitacions i informació als licitadors
26. Obertura i examen de proposicions en funció del tipus de procediment
d'adjudicació
27. Renúncia al contracte i desistiment del procediment
28. Adjudicació
29. Garantia definitiva
30. Garantia global
31. Notificació de l'adjudicació
32. Procediment restringit
33. Procediment negociat
34. Procediment de diàleg competitiu
35. Procediment aplicable als concursos de projectes
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36. Sistemes de racionalització tècnica de la contractació: acords marc, sistemes
dinàmics i centrals de contractació
37. Perfil del contractant
Secció 2ª. Formalització del contracte
38. Formalització del contracte
39. Manca de formalització del contracte
Capítol III. Disposicions comunes relatives a l’execució del contracte
40. Règim d’execució del contracte
41. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
42. Personal d’interlocució tècnica del contractista
43. Responsable del contracte
44. Resolució d’incidències tècniques
45. Coneixement per part del contractista del règim i documentació contractuals
46. Obligacions del contractista
47. Condicions especials d’execució del contracte
48. Subrogació de contractes de treball
49. Principi de risc i ventura
50. Responsabilitats del contractista
51. Modificació del contracte
52. Revisió de preus
53. Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execució
54. Règim de penalitzacions per incompliment
55. Drets i obligacions de les parts
56. Confidencialitat de la informació
57. Extinció, recepció, termini de garantia i liquidació del contracte
58. Cessió dels contractes
59. Pagament del preu
60. Devolució o cancel·lació de la garantia
61. Subcontractació
62. Resolució: causes i efectes
TÍTOL II.

DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES
DE SERVEIS
63. Contractes de serveis
64. Determinació del preu
65. Règim econòmic i forma de pagament
66. Termini de vigència del contracte
67. Programa de treball
68. Resolució: causes i efectes
69. Responsabilitat en el contracte d’elaboració de projectes d’obres
TÍTOL III. DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES
DE SUBMINISTRAMENT
70. Contracte de subministrament
71. Especialitats de manteniment i pròrroga en el contracte d’arrendament de béns
mobles i d’equips o sistemes informàtics
72. Termini, lloc i verificació del subministrament
73. Execució del contracte de subministrament

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

74. Especialitats del preu
75. Modificació del contracte de subministrament
76. Despeses de transport i recepció
77. Termini de garantia
78. Resolució: causes i efectes
TÍTOL IV. DETERMINACIONS
ESPECÍFIQUES
RELATIVES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS

A

ALTRES

79. Contractes administratius especials
80. Contractes privats
81. Règim jurídic dels contractes administratius especials
82. Règim jurídic dels contractes privats
83. Procediment negociat d’adjudicació en els contractes administratius especials i
en els privats
Disposició transitòria. Revisió de preus.
TÍTOL I
DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS TIPUS DE CONTRACTACIONS
Capítol I – Disposicions generals
Clàusula 1. Objecte
1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives
que s'han d’aplicar als contractes que subscrigui l’Ajuntament de Banyoles d’entre
les categories contractuals següents:
a) de serveis;
b) de subministraments;
c) de caire administratiu especial, i dels privats
2. En les determinacions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix
entre les aplicables a totes (Títol I) i les específiques relatives als contractes de
serveis (Títol II), als de subministraments (Títol III), a altres contractes
administratius i als privats (Títol IV).
Clàusula 2. Àmbit d'aplicació
Aquest Plec de clàusules administratives generals serà d'aplicació a les relacions
contractuals establertes per l’Ajuntament, en l’àmbit material definit a la clàusula
anterior.
Les mencions fetes a l’Ajuntament, la Corporació o l’entitat contractant s'entendran
referides a l’Ajuntament de Banyoles.
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Clàusula 3. Marc normatiu
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i
d’aprovació de l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització, execució
i extinció dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les
disposicions d’aquest, les que s’estableixen en:
a) Els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial específica a la qual es
remetin per raó de la matèria en cada cas.
b) La Directiva 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de març,
sobre coordinació dels procediments d’adjudicació dels contractes públics d’obres,
de subministrament i de serveis, així com la resta de normativa comunitària que hi
sigui aplicable.
c) El Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP); el Reial
decret 817/2009, de 8 de maig; el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre en allò
que no s'oposi al Reial decret legislatiu 3/2011; les normes reglamentàries en
matèria de contractació i la resta de disposicions que les despleguin, modifiquin o hi
afectin.
d) La Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o que hi afectin, així com la normativa
autonòmica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent.
e) La normativa de contractació del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret
núm. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulació
específica de la Generalitat de Catalunya.
f) Els acords i les resolucions sobre el règim d'atribució de competències, les Bases
d'execució del pressupost i les ordenances i reglaments de l’Ajuntament.
g) La Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, les
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i
salut en el treball, la de protecció mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, així com la resta de normativa que hi sigui aplicable.
En tot allò no previst a les anteriors normes, seran aplicables les restants normes
de dret administratiu, i, en darrer terme, les de dret privat.
Els contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en defecte de
normes específiques, pel Reial decret legislatiu 3/2011 esmentat i les disposicions
que el despleguen, i de forma supletòria per les altres normes de dret administratiu
o, si s’escau, per les normes de dret privat, segons correspongui per raó del
subjecte o entitat contractant. Quant als efectes i extinció, aquests contractes es
regeixen pel dret privat.

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

Clàusula 4. Efectes de les modificacions normatives
Les prescripcions d'aquest plec no es poden entendre automàticament adaptades als
canvis numèrics, d'imports, de percentatges i d'altres dades objectives que es
produeixin en la legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica que siguin d'aplicació als
ens locals catalans en la matèria que resulta regulada en els Plecs.
L’adaptació normativa i qualsevol altra modificació requerirà la tramitació del
procediment previst en l’article 278 del text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Clàusula 5. Òrgans de contractació
1. Les atribucions per a la contractació i l’ execució seran exercides pels òrgans
competents de la Corporació, de conformitat amb el que disposa la legislació
general de contractació pública i la de règim local, així com per les resolucions o
acords dictats en exercici de la potestat d'autoorganització de l’entitat contractant.
2. Les adaptacions dels llindars quantitatius delimitadors de les tramitacions
adients per als diferents contractes es palesaran per mitjà de les Bases d'execució
del pressupost de cada exercici.
Clàusula 6. Capacitat per contractar
1. Per contractar amb l’Ajuntament cal que l’empresari posseeixi aptitud, capacitat,
solvència econòmica i financera i tècnica, i que no estigui incurs en cap prohibició
per contractar. En els supòsits i condicions en què la normativa general bàsica de
contractació administrativa ho exigeixi, serà requisit indispensable que hagi
obtingut prèviament la classificació corresponent. Així mateix, els empresaris
hauran de disposar d’una organització amb elements personals i materials
suficients i amb una finalitat que tingui relació directa amb l’objecte del contracte,
així com de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per a
la realització de l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
2. Les empreses no comunitàries, a més de l’acreditació de les condicions d’aptitud,
capacitat i solvència establertes a l’apartat anterior, hauran de justificar mitjançant
els mitjans establerts a l’article 55 del TRLCSP l’aplicació en els seus estats d’origen
del principi de reciprocitat en relació amb l’admissió d’empreses espanyoles a la
participació en la contractació pública en aquells.
3. Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes les
prestacions dels quals estiguin compreses entre les finalitats, l’objecte o l’àmbit
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin
propis.
4. La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors de l’Estat i/o de la Generalitat de
Catalunya acreditarà davant els òrgans de contractació, llevat de prova en contrari,
les condicions d’aptitud de l’empresari en relació amb la seva personalitat i
capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, així com la concurrència o no
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concurrència de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. L’acreditació
esmentada es farà en els termes establerts en el TRLCSP.
5. Per contractar amb l’Ajuntament l’execució de contractes de serveis el valor
estimat dels quals sigui igual o superior a 200.000 euros, és requisit indispensable
que l’empresari estigui degudament classificat, d’acord amb el que disposa el Reial
decret 1098/2001. Tanmateix, no és necessària la classificació per subscriure
contractes de serveis compresos en les categories 6, 8, 21, 26 i 27 de l’annex II del
TRLCSP.
6. En cas que una part de la prestació objecte del contracte hagi de ser realitzada
per empreses especialitzades que disposin d’una determinada habilitació o
autorització professional, la classificació en el subgrup corresponent a aquesta
especialització, en cas que s’exigeixi, es pot suplir pel compromís de l’empresari de
subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres empresaris que disposin de
l’habilitació i, si s’escau, de la classificació necessàries, sempre que l’import de la
part que ha de ser executada per aquests no excedeixi el 50 per cent del preu del
contracte.
7. La classificació és exigible igualment al cessionari d’un contracte en el cas en què
hagi estat requerida al cedent.
Clàusula 7. Prerrogatives de l'òrgan de contractació
1. Corresponen a l'òrgan de contractació les prerrogatives d’interpretar els
contractes administratius, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-los per raons d’interès públic, acordar-ne la resolució i determinar els
efectes d’aquesta.
2. Els actes que els òrgans de contractació adoptin respecte a la interpretació dels
termes del contracte, així com a la de les clàusules d’aquest Plec i de les dels plecs
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que el regulin,
posen fi a la via administrativa i són immediatament executius.
Clàusula 8. Recursos i jurisdicció
1. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ a la
interposició del contenciós administratiu els actes següents:
a) Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que han de regir la contractació.
b) Els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que
aquests decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims. Es consideren actes de tràmit que
determinen la impossibilitat de continuar el procediment els actes de la Mesa de
Contractació en els quals s’acordi l’exclusió de licitadors.
c) Els acords d’adjudicació adoptats per la Corporació.
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Tanmateix, no són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació els
actes dels òrgans de contractació dictats en relació amb les modificacions
contractuals no previstes en el Plec que, de conformitat amb el que disposa el
TRLCSP calgui efectuar una vegada adjudicats els contractes, tant si acorden
resoldre i tramitar una nova licitació com si no.
2. El recurs té caràcter potestatiu, es tramitarà d'acord amb el que preveuen els
articles 40 a 49 del TRLCSP, i es pot interposar quan els actes esmentats es
refereixin als contractes de subministraments, de serveis, i acords marc, subjectes
a regulació harmonitzada, i als contractes de serveis compresos en les categories
17 a 27 de l’annex II del TRLCSP el valor estimat dels quals sigui igual o superior a
200.000 euros.
3. Els actes que es dictin en els procediments d’adjudicació de contractes
administratius que no reuneixin els requisits de l’apartat anterior poden ser objecte
de recurs de conformitat amb el que disposen la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa.
4. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les
qüestions litigioses relatives a la preparació, adjudicació, efectes, compliment i
extinció dels contractes administratius. Igualment correspon a aquest ordre
jurisdiccional el coneixement de les qüestions que se suscitin en relació amb la
preparació i adjudicació dels contractes privats de les administracions públiques i
dels contractes subjectes a regulació harmonitzada.
L’ordre jurisdiccional civil és el competent per resoldre les controvèrsies que
sorgeixin entre les parts en relació amb els efectes, compliment i extinció dels
contractes privats.
Capítol II. Expedient de contractació
Secció 1a. Tramitació de l’expedient
Clàusula 9. Documentació preparatòria
1. La signatura de contractes per part de la Corporació requereix la tramitació
prèvia de l’expedient corresponent, que inicia l’òrgan de contractació motivant la
necessitat del contracte.
2. L’expedient s’ha de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, sens perjudici
de l’eventual divisió en lots, i ha d'incorporar el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que han de regir el contracte.
3. En cas que el procediment elegit per adjudicar el contracte sigui el de diàleg
competitiu, els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques s’han
de substituir pel document descriptiu a què fa referència l’article 181.1 del TRLCSP.
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4. S’ha d’incorporar el certificat acreditatiu de l’existència de crèdit ―o un
document que legalment el substitueixi― i la fiscalització prèvia de la Intervenció, i
s’ha de justificar adequadament l’elecció del procediment i la dels criteris que es
prendran en consideració per negociar i/o adjudicar el contracte.
Clàusula 10. Plec de clàusules administratives particulars
1. El Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, les clàusules
administratives particulars) ha d'incloure els pactes i condicions definidors dels
drets i obligacions específics que assumiran les parts en el contracte de què es
tracti, l’ objecte i el procediment d'adjudicació, i les altres mencions previstes al
TRLCSP i a la resta de normes que hi siguin d'aplicació.
2. Abans que l’òrgan competent aprovi les clàusules administratives particular, és
preceptiu que la Secretaria i la Intervenció de l’Ajuntament emetin informe.
3. Les clàusules administratives particulars poden incloure clàusules que despleguin
aquest Plec sempre que no el contradiguin.
4. El contracte que es formalitzi ajustarà el seu contingut al de les respectives
clàusules administratives particulars, que es consideren part integrant del
contracte.
Clàusula 11. Plec de prescripcions tècniques
1. El Plec ha d'establir les prescripcions tècniques que regiran la realització de la
prestació, tot definint-ne les qualitats, en el marc dels requisits que estableix el
TRLCSP per a cada contracte.
2. El contracte que es formalitzi ajustarà el seu contingut al de les respectives
prescripcions tècniques i documentació annexa, les quals es consideren part
integrant del contracte.
Clàusula 12. Aprovació i formes de tramitació
1. Una vegada completat l’expedient de contractació, l’òrgan de contractació ha de
dictar una resolució motivada en què l’aprovi i disposi l’obertura del procediment
d’adjudicació. La resolució també implica l’aprovació de la despesa, llevat del
supòsit excepcional que preveu la lletra a de l’apartat 3 de l’article 150, del
TRLCSP.
2. Els expedients de contractació es poden ultimar fins i tot amb l’adjudicació i
formalització del contracte corresponent, encara que l’execució, tant si s’efectua en
una com en diverses anualitats, s’hagi d’iniciar en l’exercici següent.
3. D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractació es
poden tramitar de forma ordinària, urgent ―en cas de contractes la signatura dels
quals respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals sigui
necessari accelerar per raons d’interès públic― o d’emergència. En el segon i tercer
supòsits, l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència, de l’òrgan de
contractació, degudament motivada tal com disposa l'article 112 del TRLCSP, o
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d'emergència, quan l’Administració hagi d’actuar de manera immediata a causa
d’esdeveniments catastròfics, de situacions que suposin un perill greu o de
necessitats que afectin la defensa nacional, segons el que disposa l'article 113 del
TRLCSP.
Clàusula 13. Procediments d’adjudicació
L’adjudicació dels contractes es durà a terme ordinàriament mitjançant els
procediments següents:
a) En el procediment de licitació obert tot empresari podrà presentar una
proposició.
b) En el procediment de licitació restringit només podran presentar proposicions
aquells empresaris que hagin estat seleccionats expressament, prèvia sol·licitud
dels qui estiguin interessats .
c) En el procediment negociat, l’adjudicació recaurà en el licitador que l’òrgan de
contractació esculli de manera justificada, després de consultar amb diversos
candidats, el nombre dels quals no serà inferior a tres ―sempre que això sigui
possible―, i de negociar les condicions del contracte amb un o més d’un.
Aquest procediment serà objecte de publicitat prèvia en els casos previstos a
l’article 177 del TRLCSP.
d) En el procediment de diàleg competitiu, el qual tindrà caràcter excepcional,
l’òrgan de contractació dirigeix un diàleg previ amb els candidats seleccionats,
d’acord amb les normes del procediment restringit, a fi de desenvolupar una o
diverses solucions susceptibles de satisfer les seves necessitats i que serviran de
base per tal que els candidats escollits presentin les seves ofertes.
e) En els concursos de projectes organitzats en el marc d’un procediment
d’adjudicació d’un contracte de serveis o bé amb primes de participació o
pagaments als participants, s’adoptarà la tramitació específica prevista per a
aquests casos a la normativa general, d’acord amb els articles 184 a 187 del
TRLCSP.
Clàusula 14. Pressupost de licitació
1. El pressupost de licitació constitueix la xifra màxima a la qual s'hauran d’ajustar
els licitadors o que hauran de millorar amb les seves proposicions, i s’expressarà en
euros.
2. Dins el límit màxim del pressupost de licitació, s'entén que l’oferta dels licitadors
inclou a títol enunciatiu i no limitatiu els imports dels treballs auxiliars, dietes,
transports, emmagatzematge i/o altres conceptes, les despeses derivades de
l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el treball, incloent-hi
en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació de la planificació
preventiva en cas de concurrència empresarial, i els honoraris corresponents, i
l'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
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s’hi produeixin en el decurs del termini
conseqüència de la negociació col·lectiva.

d’execució del

contracte com

a

3. En totes les ofertes en què sigui procedent, s'haurà d’indicar, com a partida
independent, l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA); en cas que no consti
com a partida independent, es sumarà d’ofici el percentatge de l’IVA que
correspongui a l’import de l’oferta.
4. El càlcul del valor estimat del contracte haurà de tenir en compte qualsevol
eventual pròrroga del contracte amb exclusió de l’import de l’IVA.
5. Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, preus, imports, valors, pressupost o
equivalents s’entendran sempre referides sense l’IVA.
Clàusula 15. Garantia provisional
1. Amb caràcter general, en els contractes que subscrigui la Corporació, no caldrà
constituir garantia provisional llevat que les clàusules administratives particulars ho
disposin d’una altra manera en funció de les circumstàncies que hi concorrin.
2. En cas que s'indiqui l'obligació de constituir-la, la garantia no podrà ser superior
al 3 per cent del pressupost del contracte, IVA exclòs, o bé del pressupost estimatiu
màxim de licitació quan el contracte es determini en funció de preus unitaris.
3. Aquesta garantia es podrà constituir davant de la Tresoreria de l’Ajuntament en
qualsevol de les formes previstes a l’article 96 del TRLCSP, i serà retornada als
interessats immediatament després de l’adjudicació del contracte.
4. Caldrà retenir la garantia al licitador la proposició del qual hagi estat
seleccionada per a l'adjudicació fins que constitueixi la garantia definitiva, i serà
confiscada als empresaris o professionals que retirin injustificadament la seva
proposició abans de l'adjudicació.
Clàusula 16. Durada del contracte
1. La durada dels contractes de la Corporació s'establirà tenint en compte la
naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la
necessitat de sotmetre periòdicament a concurrència la seva realització.
2. El contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les seves
característiques es mantinguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i
que la concurrència per a l’adjudicació s’hagi realitzat tenint en compte la durada
màxima del contracte, inclosos els períodes de pròrroga.
3. La pròrroga, que no es pot produir pel consentiment tàcit de les parts, l’acorda
l’òrgan de contractació i és obligatòria per a l’empresari, llevat que el contracte
prevegi expressament el contrari.
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Clàusula 17. Criteris d’adjudicació
1. Les clàusules administratives particulars establiran els criteris d’adjudicació i/o
negociació, directament vinculats a l’objecte del contracte, en els termes fixats a
l’article 150 del TRLCSP.
En la determinació dels criteris d’adjudicació es donarà preponderància a aquells
que facin referència a característiques de l’objecte del contracte que es puguin
valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de
fórmules.
Quan en una licitació que es tramiti per un procediment obert o restringit
s’atribueixi als criteris avaluables de forma automàtica una ponderació inferior a la
corresponent als criteris la quantificació dels quals depengui d’un judici de valor, es
constituirà un comitè que tingui un mínim de tres membres, format per experts no
integrats en l’òrgan promotor del contracte i amb qualificació apropiada, al qual
correspondrà realitzar l’avaluació de les ofertes d’acord amb aquests últims criteris,
o bé s'encomanarà l’avaluació a un organisme tècnic especialitzat, que s'haurà
d'identificar en els plecs.
L’avaluació de les ofertes de conformitat amb els criteris quantificables mitjançant
la mera aplicació de fórmules es realitza després d’haver efectuat la d’aquells altres
criteris en què no concorri aquesta circumstància.
2. En cas que el procediment d’adjudicació s’articuli en diverses fases, les clàusules
administratives particulars determinaran en quines fases s’aniran aplicant els
diferents criteris, així com el llindar mínim de puntuació que es pugui exigir als
licitadors per tal de continuar en el procés selectiu.
3. Els licitadors podran presentar en les seves ofertes variants o millores que les
facin més convenients per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que
aquesta possibilitat s’hagi previst expressament en les clàusules administratives
particulars i s’hagi indicat en l’anunci de licitació del contracte, i dins els límits,
condicions i modalitats de presentació que s’hi assenyalin. En cas que les clàusules
ho prevegin i que s’hi presentin, els licitadors diferenciaran clarament la proposició
de les variants o millores, que la Corporació pot acceptar o rebutjar.
4. En cas d’igualtat en dues o diverses proposicions més avantatjoses des del punt
de vista dels criteris objectius d’adjudicació, s’adjudicarà el contracte a la proposició
que resulti d’aplicar els criteris de preferència que s’indiquen a la disposició
addicional quarta del TRLCSP que es detallen segons l’ordre de prelació següent:
-1r. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o privades que
en el moment d’acreditar-ne la solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un
nombre de treballadors amb discapacitats superior al 2 per cent, i en funció del
percentatge.
-2n. A favor de les proposicions d’empreses dedicades específicament a la promoció
i inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, les quals compleixin els
requisits establerts a la normativa aplicable per tenir aquesta consideració.
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-3r. A favor de les proposicions d’empreses sense ànim de lucre, en els supòsits i
d’acord amb els criteris i requisits que estableix el TRLCSP.
-4t. A favor de les proposicions d’empreses o entitats reconegudes com a
organitzacions de comerç just, quan en els productes objecte del contracte hi hagi
alternativa de comerç just.
-5è. A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar-ne la solvència tècnica o professional, compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d’acord amb la normativa aplicable en matèria
d'igualtat efectiva de dones i homes.
-6è. A favor de la proposició que comprengui l’oferta econòmica més baixa.
-7è. En cas que després d’aplicar tots els criteris precedents persisteixi l’empat es
decidirà l’adjudicació a favor d’una proposició per sorteig.
Clàusula 18. Subhasta electrònica
Les clàusules administratives particulars i l’anunci de licitació, si escau, indicaran
aquells casos en què l’òrgan de contractació hagi decidit tramitar una subhasta
electrònica, i especificaran la informació següent:
a) Els elements als valors dels quals es refereixi la subhasta electrònica.
b) Si s’escau, els límits dels valors que es poden presentar, tal com resultin de les
especificacions de l’objecte del contracte.
c) La informació que s’ha de posar a disposició dels licitadors durant la subhasta
electrònica i el moment en què es facilita.
d) La forma com es fa la subhasta.
e) Les condicions en què els licitadors poden licitar, i en particular les millores
mínimes que s’exigeixen, si s’escau, per a cada licitació.
f) El dispositiu electrònic utilitzat i les modalitats i especificacions tècniques de
connexió.
Clàusula 19. Documentació
Les proposicions en el procediment obert i les sol·licituds de participació en els
procediments restringit i negociat i en el diàleg competitiu han d’anar
acompanyades dels documents següents:
a) Els que acreditin la capacitat, la personalitat jurídica de l’empresari i, si s’escau,
la seva representació.
b) Els que acreditin la classificació de l’empresa, si s’escau, o justifiquin els requisits
de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Si l’empresa està

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

pendent de classificació, s’ha d’aportar el document que acrediti que ha presentat la
sol·licitud corresponent, i s’ha de justificar que està en possessió de la classificació
exigida en el termini previst reglamentàriament per esmenar defectes o omissions
en la documentació.
c) Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar.
Aquesta declaració ha d’incloure la manifestació d’estar al corrent del compliment
de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, sens perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit
l’hagi de presentar, abans de l’adjudicació, l’empresari a favor del qual aquesta
s’hagi d’efectuar.
d) Una adreça de correu electrònic en què es puguin efectuar les notificacions i un
número de mòbil, si la notificació es tramita a través d’altres mitjans electrònics de
comunicació.
e) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’hagi
d’executar a Espanya, la declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera
directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur
jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Quan sigui necessària la presentació d’altres documents s’ha d’indicar aquesta
circumstància en les clàusules administratives particulars o en el document
descriptiu i l’anunci de licitació corresponent.
Clàusula 20. Registre de licitadors (RELI)
Quan l’acreditació de les circumstàncies esmentades a les lletres a i b de la clàusula
anterior es realitzi mitjançant la certificació d’un Registre oficial de licitadors i
empreses classificades o mitjançant un certificat comunitari de classificació, s’hi ha
d’adjuntar una declaració responsable en la qual el licitador manifesti que les
circumstàncies reflectides en el certificat corresponent no han experimentat cap
variació.
El certificat del Registre oficial de licitadors i empreses classificades pot ser expedit
electrònicament, quan així ho prevegin els plecs o l’anunci del contracte.
En el cas que s'incorpori al procediment còpia no certificada de les dades de
l'empresa en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades, l’òrgan de
contractació o aquell a qui correspongui l’examen de les proposicions obtindrà
directament de l'esmentat Registre oficial la corresponent certificació, les dades que
constin en la qual prevaldran en cas de discrepàncies amb la còpia aportada per
l'empresa.
Clàusula 21. Forma de presentació i contingut de la documentació
Les ofertes seran secretes i hauran de ser lliurades en dos o tres sobres tancats, en
funció dels criteris d'adjudicació que s'estableixin, i es presentaran d’acord amb el
model i en el lloc, termini i horari que determinin les clàusules administratives
particulars.
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No obstant això, les ofertes també es podran enviar per correu, dins del termini
d’admissió. En aquest cas, el licitador haurà de justificar la data d’imposició de la
tramesa a l’operador de correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de
l’oferta mitjançant fax abans de l’acabament del termini de presentació de
proposicions. Sense la concurrència d’aquests dos requisits la proposició no serà
admesa si és rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data
d’acabament del termini assenyalat a l’anunci.
Quan hagin transcorregut deu dies naturals des de la finalització del termini de
presentació d’ofertes no s’admetrà cap proposició.
Un cop presentada, la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La
retirada injustificada d'una proposició podrà donar lloc a la declaració prèvia de
prohibició de contractar, prevista a l'article 60.2 del TRLCSP.
La presentació de proposicions pressuposa l’acceptació incondicionada del licitador
de totes les clàusules i condicions que regeixen el contracte.
Quan no s’estableixi el contrari, els documents requerits es podran presentar
mitjançant original o còpia legitimada notarialment o compulsada per
l’Administració.
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA QUE CALDRÀ PRESENTAR
A) En el cas que es tracti d’una persona jurídica espanyola
Si está inscrita en el RELI:
Document signat pel legal representant de l'empresa que presenta l’oferta, en què
declara que l’empresa a la qual representa està inscrita en el Registre electrònic de
licitadors (RELI), i que les dades que apareixen al RELI són vigents.
Si no està inscrita en el RELI:
1. Escriptura de constitució de l’entitat i, si s’escau, de modificació i/o adaptació
d’estatuts, inscrita en el Registre Mercantil.
2. Quan calgui, document acreditatiu d’inscripció al registre corresponent.
3. Escriptura de poders en favor de la persona que subscriu l’oferta, amb facultats
suficients per contractar amb l’Administració.
4. Original o còpia compulsada del document nacional d’identitat, o document
equivalent, de la persona que subscriu l’oferta en nom de la persona jurídica, i
fotocopia del número d’identificació fiscal de l’empresa degudament autenticada.
5. Document de declaració responsable del fet que l’empresa no està sotmesa a cap
prohibició per contractar, d’acord amb l’article 60 del TRLCSP, i de manifestació
expressa de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
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6. Documents acreditatius de la solvència econòmica, financera, tècnica i
professional o de classificació empresarial, quan sigui exigida.
B) En el cas que es tracti d’una empresa estrangera comunitària o d’un
estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
A més de la documentació detallada en el punt A, caldrà presentar la següent:
1. Els licitadors estrangers d’estats membres de la Unió Europea, o d’estats
signataris de l’Acord sobre l’espai Econòmic Europeu, hauran d’acreditar la
inscripció en un registre professional o comercial, o la presentació de les
certificacions esmentades en l’annex I del Reial decret 1098/2001, quan aquest
requisit sigui exigit per la legislació de l’estat respectiu.
2. Una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
3. Testimoni judicial, certificació administrativa o declaració responsable atorgada
davant d’autoritat administrativa, notari públic o organisme professional del fet que
l’empresa no està sotmesa a prohibició de contractar, d’acord amb l'article 60 del
TRLCSP, o declaració responsable atorgada davant d’autoritat judicial ( Si l’empresa
està inscrita al RELI, no ha de presentar aquesta documentació).
C) En el cas que es tracti d’una empresa estrangera no comunitària o d’un
estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu
A més de la documentació detallada en el punt A, caldrà presentar la següent:
1. Certificat expedit per l'Ambaixada d'Espanya en la representació diplomàtica de
l’estat corresponent, que acrediti la capacitat d’obrar de l’empresa i que especifiqui
que aquesta figura inscrita en el registre local professional, comercial o anàleg o, si
no, que actua habitualment en el tràfic local en l’àmbit de les activitats objecte del
contracte.
2. Documents acreditatius de la capacitat de contractar i obligar-se conforme a la
legislació del seu estat i, quan escaigui, d’acord amb les previsions de la normativa
sectorial aplicable.
3. Informe de la representació diplomàtica espanyola a l’estat d’origen segons el
qual l'estat de procedència admet la participació de persones espanyoles en la
contractació amb l’Administració en forma substancialment anàloga.
4. Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu propi fur.
Documentació relativa als criteris que depenen d'un judici de valor
Els licitadors hauran de presentar tants sobres B com lots als quals presentin
oferta, i tots els sobres hauran de contenir la documentació relativa als criteris
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d’adjudicació que depenen d’un judici de valor de conformitat amb els criteris que
s'estableixin en les clàusules administratives particulars.
En els procediments d'adjudicació, oberts o restringits, la documentació relativa als
criteris la ponderació dels quals depengui d'un judici de valor s'haurà de presentar,
en tot cas, en un sobre independent de la resta de la proposició amb l'objecte
d'evitar el coneixement d'aquesta última abans que s'hagi efectuat la valoració dels
criteris dependents d'un judici de valor.
Documentació relativa als criteris avaluables automàticament
Els licitadors hauran de presentar tants sobres C com lots als quals presentin
oferta, i tots els sobres hauran de contenir la documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables automàticament que figurin en les clàusules
administratives particulars, entre la qual ha de constar la formulació de la
proposició econòmica, la qual s’haurà d'ajustar al model que figuri en les clàusules
particulars esmentades.
L’Ajuntament no acceptarà les proposicions, esmenes o errors que impedeixin saber
clarament el que s'estima fonamental per a l'oferta, de conformitat amb el que
estableix l'article 84 del RD 1098/2001.
Clàusula 22.Terminis per a la presentació de proposicions
1. En els procediments d’adjudicació de contractes subjectes a regulació
harmonitzada, el termini de presentació de proposicions no pot ser inferior a
cinquanta-dos dies, comptats des de la data de l’enviament de l’anunci del
contracte a la Comissió Europea. Aquest termini es pot reduir en cinc dies quan
s’ofereixi accés per mitjans electrònics als plecs i a la documentació
complementària.
Si s’ha enviat l’anunci previ a què es refereix l’article 141 del TRLCSP, el termini de
presentació de proposicions es pot reduir fins a trenta-sis dies, com a norma
general, o, en casos excepcionals degudament justificats, fins a vint-i-dos dies.
Aquesta reducció del termini només és admissible quan l’anunci d’informació prèvia
s’hagi enviat per a la publicació abans dels cinquanta-dos dies i dins dels dotze
mesos anteriors a la data d’enviament de l’anunci de licitació, sempre que s’hi hagi
inclòs, si està disponible, tota la informació exigida per a aquest.
Els terminis que assenyalen els dos paràgrafs anteriors es poden reduir en set dies
quan els anuncis es preparin i s’enviïn per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics. Aquesta reducció es pot addicionar, si escau, a la de cinc dies prevista a
l’incís final del primer paràgraf.
En aquests procediments, la publicació de la licitació en el Butlletí Oficial de l’Estat
s’ha de fer, en tot cas, amb una antelació mínima equivalent al termini fixat per a
la presentació de les proposicions.
2. En el cas contractes que no estiguin subjectes a regulació harmonitzada, el
termini de presentació de proposicions no pot ser inferior a quinze dies, comptats
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des de la publicació de l’anunci del contracte. En el cas que el termini finalitzi en
dissabte, diumenge o festiu s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent.
Clàusula 23. Mesa de Contractació
1. En els procediments oberts i restringits i en els procediments negociats amb
publicitat als quals es refereix l'article 177.1 del TRLCSP, l'òrgan de contractació de
l'entitat contractant serà assistit per la Mesa de Contractació, que és l’òrgan
competent per valorar les ofertes. En els procediments negociats en què no és
necessari publicar anuncis de licitació, la constitució de la Mesa de Contractació
serà potestativa.
2. De conformitat amb l'apartat desè de la disposició addicional segona del TRLCSP,
la Mesa de Contractació serà presidida per un membre o un funcionari de l'entitat
contractant, i en formaran part com a vocals el secretari o, si escau, el titular de
l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’interventor, o
funcionaris que els substitueixin, així com aquelles altres persones que es designin
per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral
al servei de l’entitat, o membres electes d’aquesta, sense que el seu número sigui,
en total, inferior a tres. Actuarà com a secretari un funcionari de l'entitat.
La Mesa de Contractació podrà incorporar a les seves reunions assessors especials
(tècnics i/o administratius) amb veu però sense vot.
Per a la correcta constitució de la Mesa de Contractació hi hauran de comparèixer la
majoria absoluta dels seus membres i, en tot cas, el president, el secretari i els dos
vocals que tenen atribuïdes les funcions corresponents a l’assessorament jurídic i al
control economico-pressupostari de l’òrgan.
3. La configuració concreta de la Mesa de Contractació es determinarà en les
clàusules administratives particulars que s'aprovin per a cada contracte.
Clàusula 24. Criteris d’adjudicació predominants a cada tipus de contracte
1. L'adjudicació de les licitacions relatives als contractes de serveis i de
subministraments resultarà normalment de l’aplicació de dos o més criteris, en els
termes de l’article 150 del TRLCSP.
2. Es podrà utilitzar el criteri únic del preu més baix en els subministraments de
quantia reduïda en què els productes a adquirir estiguin perfectament definits en
estar normalitzats i no ser possible variar els terminis de lliurament ni introduir
modificacions de cap classe en el contracte i, per tant, el preu esdevingui l’únic
factor determinant de l'adjudicació.
3. En els contractes de serveis es podrà utilitzar el criteri únic del preu més baix
quan es tracti de contractacions de quantia reduïda l’objecte de les quals estigui
perfectament definit tècnicament i no es puguin introduir modificacions de cap
classe i, per tant, el preu sigui l’únic factor determinant de l'adjudicació.
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4. En els contractes administratius especials i en els privats, la fixació de més d’un
criteri s’articularà en funció de les prestacions a contractar i de l’aplicació dels
criteris previstos a l’article 150 del TRLCSP.
Clàusula 25. Publicitat de les licitacions i informació als licitadors
1. Els anuncis de les convocatòries en els procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a l’article 177.1 del TRLCSP es publicaran en el perfil de
contractant i/o en el Butlletí Oficial de la Província. Quan els contractes estiguin
subjectes a regulació harmonitzada, els anuncis també es publicaran en el Butlletí
Oficial de l'Estat i en el Diari Oficial de la Unió Europea.
2. Els anuncis de les convocatòries en els procediments negociats regulats a
l’article 177.2 del TRLCSP es publicaran en el perfil de contractant o en el Butlletí
Oficial de la Província.
3. Les empreses interessades en la licitació podran sol·licitar informació addicional
sobre els plecs i/o sobre la documentació complementària de la licitació fins a 9
dies naturals abans que finalitzi el termini fixat per a la recepció de les ofertes.
Clàusula 26.

Obertura i examen de proposicions en funció del tipus de
procediment d'adjudicació

1. Procediment obert
1.1

Procediment obert amb criteris d'adjudicació automàtics i criteris d'adjudicació
que depenen d'un judici de valor

En cas que s'hagin establerts criteris d'adjudicació automàtics i criteris de valoració
que depenen d'un judici de valor, abans de l’acte d’obertura de proposicions, la
Mesa de Contractació examinarà els documents que continguin els sobres de la
documentació administrativa, en qualificarà la validesa i acordarà l’admissió dels
licitadors la documentació dels quals sigui completa i reuneixi tots els requisits
exigits. En el cas que hi hagi documentació presentada amb defectes o omissions
esmenables, es comunicarà als licitadors interessats. Els licitadors afectats hauran
de corregir o esmenar els defectes en un termini no superior a 3 dies hàbils, a
partir del dia següent a la notificació. Si no ho fan així, quedaran definitivament
exclosos del procediment de contractació.
En el lloc i a l’hora expressats a l’anunci de la convocatòria, es farà l’acte públic
d’obertura del sobre que conté la documentació relativa als criteris avaluables en
funció d'un judici de valor, d’acord amb els següents tràmits:
En primer lloc, es llegirà l’anunci de la convocatòria, així com el certificat relatiu a
les empreses presentades, i al resultat de la qualificació de la documentació
administrativa examinada amb caràcter previ en sessió privada, amb expressió de
les proposicions rebutjades, la causa de la no-admissió, de les que havien
d’esmenar part de la documentació, amb detall de l’esmena, si és el cas, a més la
relació de les empreses admeses.
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Després, la Mesa de Contractació farà l’obertura dels sobres que contenen la
documentació relativa als criteris avaluables en funció d'un judici de valor i la
lectura de l'índex de la documentació que s'aporta.
Posteriorment, en el lloc i a l’hora expressats a l’anunci de la convocatòria tindrà
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres que contenen la documentació relativa als
criteris avaluables de forma automàtica, que s'haurà d'efectuar en el termini màxim
d'un mes comptat des de la data de finalització del termini per presentar les
ofertes, d’acord amb els tràmits següents:
Primer, la Mesa de Contractació informarà del resultat de l'informe de valoració de
la documentació aportada en el sobre que conté la documentació relativa als criteris
avaluables en funció d'un judici de valor.
Després, la Mesa de Contractació obrirà els sobres que contenen la documentació
relativa als criteris avaluables de forma automàtica.
La Mesa de Contractació rebutjarà de manera motivada les proposicions que no
estiguin en concordança amb la documentació examinada i admesa, o que
excedeixin el pressupost base de licitació o variïn substancialment el model
establert, que comportin error manifest en l’import de la proposició, o en les quals
el licitador reconegui que la seva proposta té algun error o alguna inconsistència
que la facin inviable. Aquest rebuig serà elevat a l’òrgan de contractació, el qual
resoldrà expressament.
Les proposicions seran valorades per la Mesa de Contractació o pels òrgans que
preveu el TRLCSP en funció del grau de ponderació dels criteris de valoració
establerts, que podran sol·licitar tots els aclariments que considerin oportuns sobre
les ofertes que s’hagin presentat. La Mesa de Contractació podrà acordar posposar
la valoració de les proposicions per a un acte públic posterior quan la complexitat o
la major seguretat en el càlcul dels criteris de valoració objectiva així ho aconsellin.
Finalment, a proposta de la Mesa de Contractació, l’òrgan de contractació requerirà
el licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa que, dins
del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en que hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa del fet d’estar al corrent
en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, el
document de compromís per a l'adscripció efectiva dels mitjans que s’hagués
compromès a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb el que
estableix l’article 64.2 del TRLCSP, i constitueixi la garantia definitiva que sigui
procedent.
Els corresponents certificats
informàtics o telemàtics.

podran

ser

expedits

per

mitjans

electrònics,

Si escau, també es requerirà el licitador que presenti el document acreditatiu del fet
d’estar donat d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) en l’epígraf
corresponent a l’objecte del contracte i el darrer rebut, acompanyat d’una
declaració responsable conforme no s’ha donat de baixa en la matrícula del citat
tribut. Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció ha d’aportar
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una declaració responsable que especifiqui el supòsit legal d’exempció i el
document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
Les empreses que hagin concorregut conjuntament han de presentar en aquest
moment l’escriptura pública de constitució de la unió temporal d’empreses, en la
qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la unió, amb poders
suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte
fins a la seva extinció.
El requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació formulat per l’òrgan de
contractació al licitador que ha fet la proposició de preu més baix o econòmicament
més avantatjosa no genera cap dret a favor del licitador enfront de l'entitat
contractant; tanmateix, quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte
d’acord amb la proposta formulada per la Mesa, haurà de motivar-ne la decisió.
Si no es compleix amb l’esmentat requeriment, l’òrgan de contractació podrà fer el
mateix requeriment al licitador o licitadors següents per l’ordre en què hagin estat
classificades les seves ofertes i sempre que el licitador o els licitadors hi hagin
donat la seva conformitat. Si no és possible aquesta adjudicació subsidiària, l'òrgan
de contractació podrà iniciar una nova convocatòria de licitació.
1.2 Procediment obert únicament amb criteris d'adjudicació automàtics
El procediment a seguir és el mateix que el que s'estableix per al procediment obert
amb dos tipus de criteris, però en aquest supòsit es fa un acte públic d'obertura de
proposicions i , si escau, un altre per a la valoració de les proposicions.
2. Procediment negociat sense publicitat
La Corporació podrà optar per seguir els mateixos tràmits per a l’obertura i
valoració de les proposicions que s’estableixen en els anteriors paràgrafs per al
procediment obert o bé per adoptar els següents:
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les ofertes, s’obriran els sobres
de documentació administrativa.
Si alguna proposició té algun defecte considerat esmenable, el licitador disposarà
d’un termini màxim de tres dies hàbils per presentar la documentació
complementària. A aquest efecte, la tramesa per correu electrònic o per fax de la
informació relativa als defectes a esmenar serà suficient a l’efecte de notificació
formal.
A continuació o, si escau, quan hagi finalitzat el termini d’esmenes, s’obriran els
sobres de l’oferta econòmica dels licitadors admesos. En relació amb aquestes
ofertes, el cap del servei gestor que ha promogut la tramitació del contracte emetrà
un informe amb proposta de valoració.
Les ofertes podran ser objecte de negociació per part de l'òrgan de contractació
durant el termini de deu dies.
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Una vegada emesos els informes esmentats i/o finalitzat el termini de negociació,
l'òrgan de contractació procedirà de la mateixa forma que s'especifica en els
apartats anteriors d'aquesta clàusula pel que fa als tràmits de requeriment de
documentació prèvia a l'adjudicació del contracte.
3. Procediment restringit o negociat amb publicitat
Els licitadors hauran de presentar les corresponents sol·licituds de participació en el
termini que s'estableixi en l'anunci de licitació i, un cop finalitzat el termini, l'òrgan
de contractació o la Mesa de Contractació comprovaran la capacitat, personalitat i
solvència dels sol·licitants, d’acord amb el que disposa l’article 166 del TRLCSP.
Una vegada seleccionats o admesos els sol·licitants, l'òrgan de contractació els
convidarà a presentar proposicions, d’acord amb el que disposa l’article 167 del
TRLCSP, en el termini de quinze dies naturals des de la data d’enviament de la
invitació.
Una vegada finalitzat el termini de presentació de les proposicions, si es tracta d'un
procediment negociat amb publicitat s’obriran els sobres i el cap del servei gestor
que ha promogut la tramitació del contracte informarà sobre les ofertes i en farà la
valoració.
Les ofertes podran ser objecte de negociació per part de l'òrgan de contractació
durant el termini de deu dies.
Una vegada emesos els informes esmentats i/o finalitzat el termini de negociació,
l'òrgan de contractació procedirà de la mateixa forma que s'especifica en els
apartats anteriors d'aquesta clàusula pel que fa als tràmits de requeriment de
documentació prèvia a l'adjudicació del contracte. Si es tracta d'un procediment
restringit, quan hagi finalitzat el termini de presentació de les proposicions
s'actuarà d’acord amb el que preveu l'apartat 1 d'aquesta clàusula per al
procediment obert.
4. Ofertes anormals o desproporcionades
En cas que s’ultrapassessin els límits establerts que permeten identificar una
proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, l'òrgan de
contractació, abans d'admetre o rebutjar la proposició, sol·licitarà les preceptives
justificacions i en verificarà la composició per tal de comprovar la viabilitat del seu
compliment, d’acord amb el procediment previst a l’article 152 del TRLCSP i els
criteris establerts a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques.
Clàusula 27. Renúncia al contracte i desistiment del procediment
1. En el cas que l’òrgan de contractació renunciï a subscriure un contracte per al
qual hagi efectuat la convocatòria corresponent, o decideixi reiniciar el procediment
per a l’adjudicació, ho ha de notificar als candidats o licitadors, i informar també la
Comissió Europea d’aquesta decisió quan el contracte hagi estat anunciat en el Diari
Oficial de la Unió Europea.
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2. La renúncia a la subscripció del contracte o el desistiment del procediment
només pot ser acordat per l’òrgan de contractació abans de l’adjudicació. En els dos
casos s’ha de compensar els candidats o licitadors per les despeses en què hagin
incorregut, en la forma que preveuen l’anunci o les clàusules administratives
particulars, o d’acord amb els principis generals que regeixen la responsabilitat de
l’Administració.
3. Només es pot renunciar a la subscripció del contracte per raons d’interès públic
degudament justificades a l’expedient. En aquest cas, no es pot promoure una nova
licitació de l‘objecte del contracte mentre subsisteixin les raons al·legades per
fonamentar la renúncia.
4. El desistiment del procediment ha d’estar fundat en una infracció no reparable de
les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment
d’adjudicació, i s’ha de justificar en l’expedient la concurrència de la causa. El
desistiment no impedeix la iniciació immediata d’un nou procediment de licitació.
Clàusula 28. Adjudicació
1. Quan l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el
preu, l’adjudicació s’ha de produir en el termini màxim de quinze dies a comptar de
l’endemà de l’obertura de les proposicions.
2. Quan per a l’adjudicació del contracte s’hagin de tenir en compte una pluralitat
de criteris, el termini màxim per efectuar l’adjudicació és de dos mesos a comptar
de l’obertura de les proposicions, llevat que se n’hagi establert un altre en les
clàusules administratives particulars.
3. Els terminis indicats en els apartats anteriors s’amplien en quinze dies hàbils
quan sigui necessari efectuar els tràmits relatius a l'anàlisi i comprovació de
possibles proposicions desproporcionades o anormals.
4. Si no es produeix l’adjudicació dins dels terminis assenyalats, els licitadors tenen
dret a retirar la proposició formulada.
Clàusula 29. Garantia definitiva
1. Els licitadors que hagin presentat les ofertes econòmicament més avantatjoses
han de constituir una garantia d’un 5 per cent de l’import d’adjudicació (exclòs
l’IVA). En el cas dels contractes amb preus provisionals en què el sistema de
pagament s’estableixi mitjançant la modalitat d’arrendament financer o
d’arrendament amb opció de compra, el percentatge es calcula amb referència al
preu màxim fixat.
No obstant això, ateses les circumstàncies concurrents en el contracte, l’òrgan de
contractació pot eximir l’adjudicatari de l’obligació de constituir garantia,
circumstància que s’ha de justificar adequadament en les clàusules administratives
particulars, especialment en el cas de subministraments de béns consumibles el
lliurament i la recepció dels quals s’hagi de fer abans del pagament del preu.
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2. En casos especials, l’òrgan de contractació pot establir en les clàusules
administratives particulars que, a més de la garantia a què es refereix l’apartat
anterior, se’n presti una de complementària de fins a un 5 per cent de l’import
d’adjudicació del contracte, de manera que la garantia total pot arribar a un 10 per
cent del preu del contracte.
3. Quan la quantia del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import
de la garantia s’ha de fixar atenint-se al pressupost base de licitació.
4. La garantia es pot prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic. L’efectiu i els certificats d’immobilització
dels valors anotats s’han de dipositar a la Tresoreria de l'entitat en la forma i amb
les condicions que estableixin les normes de desplegament del TRLCSP.
b) Mitjançant un aval que s’ha de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament que ha
de ser prestat en la forma i les condicions que estableixin les normes de
desplegament del TRLCSP per algun dels bancs, caixes d’estalvis, cooperatives de
crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats
per operar a Espanya.
c) Mitjançant un contracte d’assegurança de caució, subscrit en la forma i les
condicions que estableixin les normes de desplegament del TRLCSP amb una entitat
asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l’assegurança s’ha
de lliurar a la Tresoreria de l'entitat.
5. L'acreditació de la constitució de la garantia es podrà fer a través dels mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics en el moment en què resti incorporada al
catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.
Clàusula 30. Garantia global
1. Alternativament a la prestació d’una garantia singular per a cada contracte,
l’empresari pot constituir una garantia global per garantir les responsabilitats que
es puguin derivar de l’execució de tots els que subscrigui amb l’Ajuntament.
2. La garantia global s’ha de constituir en alguna de les modalitats que preveuen les
lletres b i c de l’apartat 1 de l’article 96 del TRLCSP, i s’ha de dipositar a la
Tresoreria de l’Ajuntament.
3. La garantia global respon, genèricament i permanentment, del compliment per
part de l’adjudicatari de les obligacions derivades dels contractes que cobreix fins al
5 per cent, o un percentatge més gran que sigui procedent, de l’import
d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció
de preus unitaris, sens perjudici que la indemnització de danys i perjudicis a favor
de l’Ajuntament que, si s’escau, sigui procedent, es faci efectiva sobre la resta de la
garantia global.
4. A l’efecte de l’afectació de la garantia global a un contracte concret, la Tresoreria
ha d’emetre, a petició dels interessats, un certificat que n’acrediti l‘existència i la
suficiència, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la presentació de la
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sol·licitud en aquest sentit, i ha d’immobilitzar l’import de la garantia a constituir,
que s’ha d’alliberar quan es cancel·li la garantia.
Clàusula 31. Notificació de l'adjudicació
1. L’òrgan de contractació ha d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies hàbils
següents a la recepció de la documentació requerida. En els procediments negociats
i de diàleg competitiu, l’adjudicació ha de concretar i fixar els termes definitius del
contracte.
2. No es pot declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició
que sigui admissible d’acord amb els criteris que figurin en les clàusules particulars.
3. L’adjudicació ha de ser motivada, s’ha de notificar als candidats o licitadors i,
simultàniament, s’ha de publicar en el perfil de contractant.
4. La notificació ha de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al
licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra
la decisió d’adjudicació.
5. L’excepció de confidencialitat és aplicable a la motivació de l’adjudicació i, en tot
cas, a la notificació. En el perfil de contractant s’ha d’indicar el termini en què s’ha
de formalitzar el contracte.
6. Atès que el TRLCSP disposa que la notificació s’ha de fer per qualsevol dels
mitjans que permeten deixar constància que el destinatari l’ha rebuda,
l’Ajuntament podrà efectuar-la per correu electrònic o a través d’un sistema de
notificació electrònica a l’adreça que els licitadors o candidats hagin designat en
presentar les seves proposicions, sempre que hagin donat el seu consentiment en
els termes que estableix l’article 28 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.
7. En virtut de l'adjudicació la Corporació i el contractista restaran obligats al
compliment del contracte. En particular, el contractista restarà obligat al pagament
de l'import dels anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels
tràmits preparatoris, del procediment d’adjudicació que s’hagi seguit, i de la
formalització del contracte.
Clàusula 32. Procediment restringit
1. L’aplicació del procediment restringit de licitació es desenvoluparà en dues fases
diferenciades de recepció i selecció de sol·licituds de participació o candidatures pel
que fa a la seva solvència, en primer lloc, i de selecció de les proposicions
presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon lloc.
2. L’òrgan de contractació obrirà la primera fase amb la publicació de l’anunci del
procediment, que haurà d’haver estat precedida de l’elaboració i aprovació de les
clàusules administratives particulars corresponents, en les quals l’òrgan de
contractació:
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a) Assenyalarà el límit mínim del nombre d’empreses que projecta invitar, que no
podrà ser inferior a cinc, i podrà fixar el nombre màxim de candidats als quals
s’invitarà a presentar oferta, en funció de les característiques del contracte o
contractes que vol subscriure, tot garantint sempre que el nombre de candidats
invitats sigui suficient perquè la competència sigui efectiva, sens perjudici que si el
nombre de candidats que compleixen els requisits és inferior al mínim, l'òrgan de
contractació pugui continuar el procediment amb els candidats que reuneixen les
condicions exigides.
b) Haurà d’assenyalar i justificar les normes o els criteris objectius i no
discriminatoris d’acord amb els quals decidirà a quins sol·licitants invita a participar
en el procediment, d’entre els mitjans que segons la normativa general de
contractació són acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o
professional, motivant-ne l’elecció.
El termini per a la presentació de sol·licituds de participació es determinarà en
l’anunci de licitació, tot respectant els terminis mínims establerts als articles 159 i
164 del TRLCSP.
Una vegada presentades les candidatures, l’òrgan de contractació, amb la
intervenció prèvia de la Mesa de Contractació, seleccionarà els sol·licitants basantse en els criteris esmentats, prèvia comprovació de la seva personalitat i solvència.
3. L’òrgan de contractació obrirà la segona fase enviant, simultàniament i per
escrit, la invitació als admesos en la primera fase a presentar les seves proposicions
acompanyades, si escau, del document que acrediti que han constituït la garantia
provisional, en el termini que se’ls assenyali a la invitació, la qual haurà de contenir
les referències mínimes establertes a l’article 166 del TRLCSP.
Una vegada presentades les proposicions, l’adjudicació s’efectuarà seguint les
normes generals aplicables, especialment les previstes als articles 160 i 161 del
TRLCSP, en funció de si l’únic criteri utilitzat és el preu o si s’hi han aplicat una
pluralitat de criteris establerts a l’efecte.
Clàusula 33. Procediment negociat
1. L’Ajuntament podrà utilitzar el procediment negociat en els supòsits previstos als
articles 173 (per als contractes de subministraments), 174 (per als de serveis) i
175 (per als altres contractes), tots els quals del TRLCSP, i, particularment, per raó
de la quantia, en els contractes de subministrament, en els de serveis i en la resta
de contractes quan el valor estimat sigui inferior a 100.000,00 euros.
2. A les clàusules administratives particulars es determinaran els aspectes
econòmics i tècnics que, si escau, hagin de ser objecte de negociació amb les
empreses a les quals es sol·liciti oferta, les quals hauran d’estar capacitades per
realitzar l’objecte del contracte, i indicaran si l’òrgan de contractació farà ús de la
seva facultat d’articular el procediment negociat en fases successives a fi de reduir
progressivament el nombre d’ofertes a negociar mitjançant l’aplicació dels criteris
d’adjudicació assenyalats. Es fixarà el preu amb l’empresa seleccionada i, en tot
cas, es deixarà constància a l’expedient de les invitacions cursades, de les ofertes
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rebudes i de les raons adduïdes per l’òrgan de contractació per a la seva acceptació
o desestimació.
Clàusula 34. Procediment de diàleg competitiu
1. S’adjudicaran pel procediment excepcional de diàleg competitiu els contractes
particularment complexos, sens perjudici que pugui emprar-se el procediment
negociat sense publicitat en el cas que s’hagin presentat ofertes que siguin
irregulars o inacceptables, tot això en els termes de l’article 170 a del TRLCSP.
2. A aquest procediment, que requerirà la publicació d’un anunci de licitació
específic, s’aplicaran les normes del procediment restringit en relació amb els
criteris per a la selecció de candidats, les sol·licituds de participació i la selecció de
participants, i en relació amb el desenvolupament del diàleg amb els candidats i la
ulterior presentació i examen d’ofertes, s’aplicarà el règim establert als articles 182
i 183 del TRLCSP.
Clàusula 35. Procediment aplicable als concursos de projectes
1. El concurs de projectes és un procediment especial que té per objecte elaborar
plans o projectes en els camps, principalment, del urbanisme, l’arquitectura,
l’enginyeria i el processament de dades, amb o sense assignació de premis als
participants, mitjançant una selecció que, després de la licitació corresponent,
s’encomana a un jurat compost exclusivament de persones físiques independents
dels participants en el concurs de projectes i de les quals un terç, com a mínim,
haurà de tenir la qualificació professional adequada per al concurs.
Els concursos de projectes als quals s’aplica aquest procediment han de respondre
a un dels tipus següents:
a) Que siguin organitzats en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un contracte
de serveis.
b) Que prevegin primes de participació o pagaments als participants.
2. Si el nombre de participants és limitat, la seva selecció es durà a terme
mitjançant criteris objectius, clars i no discriminatoris, que s’hauran d’explicitar a
l’anunci i a les condicions que defineixin les característiques i regles del concurs. Els
projectes s’hauran de presentar de manera anònima.
3. El procediment es regirà, en relació amb les bases, publicitat i desenvolupament
dels treballs i decisió del jurat, per les determinacions establertes als articles 185 a
188 del TRLCSP.
4. L’atorgament de premis en aquest tipus de concursos no pressuposa cap dret
dels guanyadors dels premis a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels
projectes premiats. La continuïtat contractual del concurs ha d’estar prevista
expressament a les condicions particulars. Si aquest fos el cas, es podrà preveure
l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense publicitat, i s’hi
haurà d’invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas que n’hi hagi diversos.
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5. Correspon a l’Ajuntament de Banyoles en exclusiva l’explotació econòmica dels
drets de propietat intel·lectual dels projectes contractats i/o premiats com a
conseqüència del procediment especial regulat als apartats anteriors.
Clàusula 36.

Sistemes de racionalització tècnica
acords marc, sistemes dinàmics

de

la

contractació:

1. L’Ajuntament podrà formalitzar acords marc i/o articular sistemes dinàmics de
contractació de serveis i subministraments en serveis especialitzats, d’acord amb
les previsions dels articles 196 a 207 del TRLCSP.
2. Els òrgans de contractació de l’Ajuntament podran subscriure contractes, basats
en un previ acord marc, amb les empreses que hagin estat originàriament parts en
el dit acord, sempre que no s’hi introdueixin modificacions substancials respecte
dels termes establerts en el propi acord. La durada d’un acord marc no podrà
excedir de quatre anys, llevat de casos excepcionals degudament justificats.
Sota les premisses anteriors, el procediment d’adjudicació dels contractes
s’articularà en funció del nombre d’empreses participants en els termes següents:
a) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb una única empresa, l’adjudicació
s’efectuarà en els termes establerts i, si fos necessari, l’òrgan de contractació podrà
consultar i requerir per escrit l’empresa perquè completi la seva oferta.
b) Si l’acord marc s’hagués celebrat amb diverses empreses, que hauran de ser al
menys tres, segons el que estableix l’article 196.2 del TRLCSP, l’adjudicació dels
contractes es pot efectuar bé directament tot aplicant els termes fixats en el propi
acord marc, o bé tot convocant les parts a una nova licitació en cas que no tots els
termes estiguin fixats a l’acord, segons el procediment establert a l’article 198.4 del
TRLCSP.
3. L’òrgan de contractació podrà articular sistemes dinàmics per a la contractació
electrònica de serveis i subministraments d’ús corrent les característiques dels
quals estiguin generalment disponibles en el mercat i satisfacin les seves
necessitats, sempre que la utilització d’aquest procediment no obstaculitzi,
restringeixi o falsegi la competència, d’acord amb el que estableixen els articles 199
a 202 del TRLCSP.
4. La Corporació podrà adherir-se, mitjançant els acords corresponents, a sistemes
externs d’adquisició centralitzada de nivell estatal, autonòmic o local.
Clàusula 37. Perfil del contractant
Per tal de complir amb les prescripcions que estableix la normativa de contractació
respecte del que ha de ser objecte de publicitat en el perfil del contractant,
l’Ajuntament de Banyoles compta amb un perfil del contractant accessible des de
l'adreça https://seu.banyoles.cat/ Perfil de contractant.

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

Secció 2ª. Formalització del contracte
Clàusula 38. Formalització del contracte
1. Els contractes que subscrigui l’Ajuntament s’han de formalitzar en un document
administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, document
que constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant
això, si el contractista sol·licita que el contracte s’elevi a escriptura pública, aniran a
càrrec seu les despeses que se’n derivin. En cap cas es poden incloure en el
document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels
termes de l’adjudicació.
2. En el cas dels contractes menors definits a l’article 138.3 del TRLCSP cal atenirse, quant a la seva formalització, al que disposa l’article 111, segons el qual la
tramitació de l’expedient només exigeix l’aprovació de la despesa i la incorporació a
aquest de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits que s' estableixin
per via reglamentària.
3. Si el contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació la
formalització no es pot efectuar abans que hagin transcorregut quinze dies hàbils
des que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats.
L’òrgan de contractació ha de requerir l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte
en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a aquell en què hagi
estat requerit, una vegada transcorregut el termini que preveu el paràgraf anterior
sense que s’hi hagi interposat recurs que comporti la suspensió de la formalització
del contracte. L’òrgan de contractació ha de procedir de la mateixa manera quan
l’òrgan competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
En els casos restants, la formalització del contracte s’ha d’efectuar no més tard dels
quinze dies hàbils següents al dia en què els licitadors i candidats rebin la
notificació de l’adjudicació.
Clàusula 39. Manca de formalització del contracte
No es pot iniciar l’execució del contracte sense la formalització prèvia, excepte en els
casos de tramitació d'emergència.
Capítol III. Disposicions comunes relatives a l’execució del contracte
Clàusula 40. Règim d’execució del contracte
El contracte s’executarà de conformitat amb els termes definits a les seves
clàusules, a les clàusules d'aquest Plec, a les clàusules administratives particulars i
a les prescripcions tècniques, i d’acord amb les instruccions que l'entitat contractant
doni al contractista per a la interpretació d’unes i altres.
Clàusula 41. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
1. L’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a comptar des del
següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels treballs
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per a l’execució d’aquell, haurà d’elaborar i trametre a l’Ajuntament la planificació
preventiva duta a terme, basant-se en la informació facilitada per aquesta, en tots
els casos en què l’execució suposi la intervenció de mitjans personals o tècnics del
contractista a les dependències de la Corporació i en funció del risc que comporti.
Aquesta planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives
a l’avaluació dels riscos detectats i les mesures específiques a adoptar per eliminar
o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, l’adjudicatari haurà
d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del deure
d’informació i formació dels treballadors implicats en els treballs d’execució
esmentats en relació amb la planificació preventiva efectuada amb motiu de la
concurrència empresarial.
2. En tot cas, durant l’execució del contracte l’adjudicatari haurà de complir
aquesta planificació i les obligacions previstes a la normativa general de prevenció
de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball.
La Corporació arbitrarà els mitjans de coordinació escaients per verificar el
compliment d’aquestes obligacions, en funció del risc que comporti la concurrència
empresarial. Aquests mitjans es determinaran en els plecs de prescripcions
tècniques o en altres documents anàlegs, en els termes que preveu l’esmentada
normativa.
Clàusula 42. Personal d’interlocució tècnica del contractista
El contractista designarà una o diverses persones amb competència tècnica i
capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a l’execució i
bona marxa del contracte, i també a l’efecte d’interlocució tècnica en la relació del
contractista amb el servei gestor de l’Ajuntament, promotor de la contractació.
Clàusula 43. Responsable del contracte
1. Correspon a l’Ajuntament vetllar pel correcte funcionament dels serveis que
presta, motiu pel qual exercirà les facultats d'inspecció i vigilància en l'execució del
contracte i, a tal efecte, l’òrgan de contractació podrà nomenar un responsable del
contracte amb les competències previstes en l’article 52 del TRLCSP.
2. Si el contractista, o les persones que en depenguin, incorren en actes o
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l’òrgan
competent podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir la
bona execució del que s’hagués pactat.
Clàusula 44. Resolució d’incidències tècniques
1. Les incidències que se suscitin en l’execució del contracte seran resoltes per
l'òrgan competent mitjançant expedient contradictori amb les actuacions
preceptuades a la normativa general de contractació.
2. Les esmentades resolucions o acords de l'òrgan competent seran immediatament
executius, sens perjudici dels recursos que hi siguin procedents.
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Clàusula 45.

Coneixement per part del
documentació contractuals

contractista

del

règim

i

El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o de la
documentació que l’integra, o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat,
no eximirà el contractista de l’obligació de complir-lo.
Clàusula 46. Obligacions del contractista
1. El contractista estarà obligat a complir les disposicions vigents en matèria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de
les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de
protecció de dades personals, i en matèria mediambiental.
2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la
contaminació química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es
pogués derivar de les matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en
l’execució del contracte.
El contractista està obligat a recollir, reciclar o reutilitzar (anirà a càrrec seu) els
materials d’envasatge, embalatge i muntatge usats, així com de qualsevol altre
tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del
cas que la Corporació ho estableixi d’una altra manera.
3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de
les disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per aquell
estarà subjecte al règim de responsabilitats empresarials que estableix la normativa
general sobre infraccions i sancions en l’ordre social.
4. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, la Corporació podrà requerir el
contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de les referides
obligacions.
5. La naturalesa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o
funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i les
entitats contractants.
Clàusula 47. Condicions especials d’execució del contracte
1. L’òrgan de contractació podrà establir condicions especials d’execució del
contracte sempre que siguin compatibles amb la normativa vigent i s’indiquin en
l’anunci de licitació i en les clàusules administratives particulars, que podran referirse, en especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.
2. Les clàusules administratives particulars podran establir penalitats per al cas
d’incompliment de les condicions especials d’execució. Aquestes penalitats hauran
de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser
superior al 10 per cent del pressupost del contracte.
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Clàusula 48. Subrogació de contractes de treball
1. La Corporació establirà a les clàusules administratives particulars dels contractes
de serveis, si es reuneixen les condicions que en justifiquin l’aplicació, la subrogació
de l’adjudicatari en els drets i obligacions laborals de l’anterior prestatari del servei.
2. Quan hagi d’operar la subrogació laboral, l’òrgan de contractació haurà de
facilitar als licitadors, en les clàusules administratives particulars o en documentació
complementaria, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors
afectats, per tal de permetre l’avaluació dels costos laborals de la subrogació.
3. La informació a la qual fa esment l’apartat anterior, l'haurà de facilitar el
contractista prestatari del servei a requeriment de l'òrgan de contractació.
Clàusula 49. Principi de risc i ventura
L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista.
Clàusula 50. Responsabilitats del contractista
1. El contractista haurà de reparar o reposar tots els serveis públics o privats
danyats com a conseqüència de l’execució del contracte, i la despesa que se’n
derivi anirà a càrrec seu.
2. Serà per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions originals, o
compensar adequadament indemnitzant per tots els danys i perjudicis que s'originin
als béns o els serveis de tercers, públics o privats, com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, llevat que aquells s’hagin produït
com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Ajuntament.
3. El contractista també haurà d'indemnitzar pels danys i perjudicis directes o
indirectes que es causin a la Corporació, als seus béns i serveis públics o al
personal que depèn d’aquesta entitat per les mateixes causes que s’assenyalen a
l'apartat anterior.
4. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que
desenvolupi i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències
que es derivin per a la Corporació o per a tercers de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. El contractista
deduirà aquesta responsabilitat mitjançant la indemnització dels danys que
s’originin a tercers, als béns de l’Ajuntament o al personal que en depèn.
5. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat
industrial i comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l’estudi o
serveis així com dels subministraments que efectuï, i haurà d’indemnitzar
l’Ajuntament per tots els danys i perjudicis que se'n puguin derivar per a la
Corporació.
6. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la titularitat dels
drets morals o econòmics de propietat intel·lectual sobre els continguts d’obres
literàries, artístiques, científiques i tècniques que s’utilitzin directament o
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indirectament en l’execució del contracte. Aquesta responsabilitat del contractista
comprèn tot tipus de creació protegida o susceptible de protecció per la normativa
general de propietat intel·lectual expressada, reproduïda, distribuïda, comunicada
públicament i/o transformada per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible,
actualment conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haurà d’indemnitzar la
Corporació per tots els danys i perjudicis que puguin derivar-se de la interposició de
reclamacions.
Clàusula 51. Modificació del contracte
1. Els contractes de la Corporació es podran modificar sempre que en les clàusules
particulars o en l’anunci de licitació s’hagi advertit expressament d’aquesta
possibilitat i s’hagi detallat de manera clara, precisa i inequívoca en quines
condicions se’n pot fer ús, així com l’abast i els límits de les modificacions que es
poden acordar amb indicació expressa del percentatge màxim del preu del
contracte al qual poden afectar, i el procediment que s’ha de seguir per portar-ho a
terme.
2. Les modificacions no previstes només es podran realitzar quan es justifiqui
suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que es
pretenen cobrir mitjançant el contracte degut a errors o omissions soferts en la
redacció del plec de prescripcions tècniques.
b) Inadequació del plec de prescripcions tècniques o de les especificacions per
causes objectives que en determinin la falta d’idoneïtat, posades de manifest amb
posterioritat a l’adjudicació del contracte i que no s’hagin previst amb anterioritat
aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una bona pràctica professional en
l’elaboració del plec de prescripcions tècniques.
c) Força major o cas fortuït que facin impossible la realització de la prestació en els
termes inicialment definits.
d) Conveniència d’incorporar a la prestació avanços tècnics que la millorin de forma
notòria, sempre que la disponibilitat en el mercat d’aquests avanços, d’acord amb
l’estat de la tècnica, s’hagi produït amb posterioritat a l’adjudicació del contracte.
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals,
urbanístiques, de seguretat o d’accessibilitat aprovades amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte.
3. La modificació del contracte acordada conforme al que s’ha previst en l’apartat
anterior no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i de l’adjudicació, i
haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament indispensables per
respondre a la causa objectiva que la faci necessària.
Als efectes del que preveu l’apartat anterior, s’entendrà que s’alteren les condicions
essencials de licitació i adjudicació del contracte en els casos següents:
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a) Quan la modificació variï de forma substancial la funció i característiques
essencials de la prestació inicialment contractada.
b) Quan la modificació alteri la relació entre la prestació contractada i el preu, tal i
com aquesta relació va quedar definida a les condicions de l’adjudicació.
c) Quan per a la realització de la prestació modificada fos necessària una habilitació
professional diferent de l’exigida per al contracte inicial o unes condicions de
solvència substancialment diferents.
d) Quan les modificacions del contracte igualin o excedeixin, en més o en menys, el
10 per cent del preu de l’adjudicació del contracte; el conjunt de modificacions
successives, si n’hi ha, no pot superar aquest límit.
e) En qualssevol altres casos en què es presumeixi que, si s’hagués conegut
prèviament la modificació, haurien concorregut al procediment d’adjudicació altres
interessats, o que els licitadors que hi van prendre part haurien presentat ofertes
substancialment diferents a les formulades.
4. En cas que fos aplicable la modificació del contracte d’acord amb el que s’ha
esmentat anteriorment, abans de procedir-ne a la modificació, caldrà donar
audiència al redactor del plec de prescripcions tècniques, si aquest hagués estat un
tercer aliè a l’òrgan de contractació en virtut d’un contracte de serveis, amb la
finalitat que en un termini no inferior a tres dies formuli les consideracions que
cregui adients.
Clàusula 52. Revisió de preus
1. La revisió de preus en els contractes de l’Ajuntament tindrà lloc d’acord amb els
termes establerts als articles 89 a 94 del TRLCSP, llevat que la seva improcedència
s’hagués previst expressament en les clàusules administratives particulars o pactat
en el contracte, quan s’hagi executat al menys un 20 per cent de l’import del
contracte i hagi transcorregut un any des de la formalització.
2. L’aplicació del sistema, els índexs i les fórmules de revisió de preus es faran
d’acord amb les previsions dels articles 90 i 91 del TRLCSP.
3. Quan l’objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les clàusules
administratives particulars o el contracte podran incloure clàusules de variació de
preus en funció del compliment de determinats objectius de terminis o de
rendiment, així com penalitzacions per incompliment de clàusules contractuals, i
hauran de determinar amb precisió els supòsits en què es produiran aquestes
variacions i les regles per determinar-les.
Clàusula 53.

Pròrrogues del contracte i variacions en el seu termini
d’execució

1. Sens perjudici de les normes especials aplicables a determinats contractes, la
durada dels contractes s’establirà tenint en compte la naturalesa de les prestacions,
les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre’n periòdicament
a concurrència la realització.
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2. El contracte pot preveure una o diverses pròrrogues sempre que les
característiques romanguin inalterables durant el període de durada d’aquelles i que
la concurrència per a l’adjudicació hagi estat realitzada tenint en compte la durada
màxima del contracte, incloent els períodes de pròrroga.
La pròrroga del contracte l’acorda l’òrgan de contractació i és obligatòria per a
l’empresari, llevat que el contracte prevegi expressament el contrari, i no es pot
produir pel consentiment tàcit de les parts.
3. Els contractes menors no poden tenir una durada superior a un any ni ser
objecte de pròrroga.
4. El termini d'execució del contracte sols serà prorrogat per aquelles causes
justificades no imputables al contractista que, a judici de la Corporació impedeixin
complir l’objecte del contracte dins del termini previst.
5. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del
contracte, les que amb tal caràcter resultin de la legislació vigent.
4. L’òrgan de contractació, a instància del contractista, i amb l'informe previ del cap
del servei gestor responsable del contracte, determinarà l’abast de la pròrroga que
es concedeixi en el termini d'execució del contracte, en els termes previstos a la
normativa general.
Si un mes després que el contractista hagi sol·licitat la pròrroga del termini
d’execució no hi ha recaigut una resolució expressa, s’entendrà desestimada la
petició.
Clàusula 54. Règim de penalitzacions per incompliment
1. Les clàusules administratives particulars podran preveure penalitats per als
supòsits següents:
a) Compliment defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos o de les
condicions especials d’execució del contracte que s’haguessin establert.
b) Incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides al contracte.
c) Demora del contractista en l’obligació de complir el contracte dins del termini
total o dels terminis parcials que s’haguessin fixat per a la seva realització o
execució successiva, respectivament.
2. Les penalitats pel compliment defectuós de la prestació o l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució seran proporcionals a la
gravetat de l’incompliment, i el seu import no podrà depassar el 10 per cent del
pressupost del contracte.
3. Quan el contractista hagués incomplert l’execució parcial de les prestacions
definides al contracte, la Corporació podrà optar, indistintament, per la resolució del
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contracte o per la imposició de les penalitats que s’haguessin establert a aquest
efecte en les clàusules administratives particulars.
4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del
termini total per causes imputables a ell, la Corporació podrà optar indistintament
per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries en proporció de
0,20 euros per cada 1000 euros del preu del contracte. Les clàusules
administratives particulars podran preveure unes penalitats diferents a les
esmentades quan se’n motivi la necessitat en l’expedient per a la correcta execució
del contracte, ateses les especials característiques d’aquest.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del
preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per resoldre’l o per
acordar-ne la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.
5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels
terminis parcials per causes imputables a ell, l’òrgan de contractació estarà també
facultat per resoldre el contracte o per acordar-ne la continuïtat de l’execució amb
imposició de noves penalitats si s’hagués previst així a les clàusules administratives
particulars, o bé quan la demora en el compliment els terminis parcials faci
presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini total.
Clàusula 55. Drets i obligacions de les parts
1. Els drets i les obligacions de les parts seran els que es desprenguin de la
documentació contractual i la normativa aplicable.
2. En particular, el contractista estarà obligat segons els termes que s'indiquen a
continuació:
a) Propietat dels treballs realitzats:
a.1) Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de
l'entitat contractant i, en conseqüència, aquesta podrà demanar en qualsevol
moment el lliurament de part de l'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui
incompatible amb el programa definitiu d'elaboració i no afecti el correcte
desenvolupament dels treballs.
a.2) En els contractes que tinguin per objecte la creació d’obres literàries,
artístiques, científiques o tècniques i els eventuals productes que se’n derivin, així
com en els de col·laboració d’empreses externes en les prestacions de serveis,
subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creació per
part dels serveis tècnics de la pròpia Corporació, el contractista cedeix a aquesta,
en tot cas, tots els drets d’explotació econòmica de la propietat intel·lectual sobre
l’objecte del contracte.
3. El contractista facilitarà sense cap despesa addicional els serveis professionals
que l'entitat contractant consideri necessaris per al correcte desenvolupament i
compliment de la prestació a què que estigui obligat.
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Aquesta obligació es mantindrà, com a mínim, durant el període de garantia del
contracte, i es podrà perllongar durant el temps que s’especifiqui a la documentació
contractual com a necessari en funció de la naturalesa i grau de complexitat
tècniques de les prestacions contractades.
Clàusula 56. Confidencialitat de la informació
1. L’adjudicatari està obligat a complir el que estableix la normativa de protecció de
dades de caràcter personal així com a tractar les dades de caràcter personal a què
tingués accés per raó de l'execució del contracte d'acord amb les instruccions
dictades per l’Ajuntament, i en cap cas podrà utilitzar aquestes dades amb una
finalitat diferent de la que es derivi del contracte.
L’adjudicatari està obligat a mantenir secret professional pel que fa a les dades de
caràcter personal a què tingués accés per raó del compliment del contracte,
obligació que subsisteix fins i tot amb posterioritat a la resolució del contracte.
Així mateix, l’adjudicatari ha de mantenir reserva respecte de les dades o
antecedents que no siguin públics o notoris dels quals hagi tingut coneixement per
raó del contracte. En aquest sentit, la documentació i la informació a que tingués
accés l’adjudicatari té caràcter confidencial.
No se’n podrà fer cap tractament ni edició, informàtica o no, ni transmissió a
terceres persones fora de l’àmbit estricte d'execució directa del contracte.
Només podran accedir a les esmentades dades de caràcter personal, informacions i
documentació les persones estrictament imprescindibles per al desenvolupament de
les tasques inherents al propi contracte. L’adjudicatari advertirà aquestes persones
del caràcter d'informació confidencial i reservada i del deure de secret a què estan
sotmeses, i el mateix adjudicatari serà responsable del compliment d'aquestes
obligacions per part del seu personal.
L’adjudicatari haurà de tenir implantades les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal
a què tindrà accés per raó de l'execució del contracte i per evitar-ne l’alteració,
pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia,
la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades,
amb estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades
de caràcter personal.
En tot cas, l’adjudicatari haurà de posar en coneixement de la Corporació qualsevol
sospita o constatació d'eventuals errors o incidències que poguessin produir-se en
el sistema de seguretat de la informació, immediatament després de detectar-ho.
Un cop executat el contracte, l’adjudicatari haurà de destruir o tornar a la
Corporació, d'acord amb el que s'estableix legalment o amb les indicacions que li
transmeti aquesta, les dades de caràcter personal que hagin estat objecte de
tractament per part de l’adjudicatari durant la vigència del contracte, juntament
amb els suports o documents en què consti alguna dada de caràcter personal
(aquest retorn de dades s'entén sense perjudici que l’adjudicatari conservi les
dades necessàries per fer front a possibles responsabilitats, les quals, en
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compliment de la LOPD, mantindrà bloquejades i només utilitzarà per requeriment
judicial). El retorn de les dades es durà a terme d’acord amb les instruccions que
l’Ajuntament en el seu moment li comuniqui.
En el cas que destini les dades a què tingués accés a una finalitat diferent a
l'establerta, o les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte o
les instruccions de la Corporació, l’adjudicatari serà considerat responsable del
tractament i respondrà personalment de les infraccions que hagi comès i de les
possibles reclamacions que s’hi puguin produir.
En tot cas, el tractament de dades que facin els subcontractats ha de complir amb
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i s'ha
d'ajustar també a les obligacions assumides per l’adjudicatari i a les instruccions
que en relació amb això els doni la Corporació.
2. El contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels
treballs contractats, ni publicar totalment o parcialment el contingut d’aquests
sense autorització escrita de l’Ajuntament. En tot cas el contractista serà
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta
obligació.
Una vegada transcorreguts trenta dies naturals des de la sol·licitud de l'expressada
autorització sense que hi hagi recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada
la petició.
Clàusula 57. Extinció, recepció,
contracte

termini

de

garantia

i

liquidació

del

1. Els contractes s’extingeixen d'acord amb el que disposa l'article 221 del TRLCSP
per compliment o bé per resolució.
2. La constatació del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de
recepció o conformitat per part de l’Ajuntament en els termes que estableixen el
TRLCSP i la resta de normativa aplicable.
3. En els plecs de clàusules administratives particulars es fixarà un termini de
garantia a comptar des de la data de recepció en sentit positiu o en conformitat,
llevat dels contractes en què no sigui necessari, en el qual cas s’haurà de justificar
a l’expedient. L’exhauriment d’aquest termini extingeix la responsabilitat del
contractista, llevat que la normativa general de contractació o altra normativa
estableixi altres terminis. Una vegada conclòs el termini de garantia contractual, el
servei promotor n’emetrà un informe i, si l'empresari està exempt de
responsabilitat, s'iniciarà el tràmit per al retorn de la garantia.
4. La liquidació del contracte serà acordada, notificada al contractista i practicada
en els termes establerts al TRLCSP i la resta de la normativa aplicable.
Clàusula 58. Cessió dels contractes
1. Els drets i les obligacions dimanants del contracte poden ser cedits per
l’adjudicatari a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent
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no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte, i que de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar
la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les
característiques del contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
2. Perquè els adjudicataris puguin cedir els seus drets i obligacions a tercers s’han
de complir els requisits següents:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per cent de l’import del contracte.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració amb la
solvència que hi sigui exigible, que estigui degudament classificat si aquest requisit
ha estat exigit al cedent, i que no estigui incurs en una causa de prohibició per
contractar.
d) Que la cessió entre l’adjudicatari i el cessionari es formalitzi en escriptura
pública.
3. El cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que correspondrien al
cedent.
Clàusula 59. Pagament del preu
1. El contractista té dret a l’abonament de la prestació realitzada en els termes
establerts en el contracte, d’acord amb el preu convingut.
2. El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant
abonaments a compte o, en el cas de contractes de tracte successiu, mitjançant
pagament en cada un dels venciments que s’hagin estipulat.
3. El contractista també té dret a percebre abonaments a compte per l’import de
les operacions preparatòries de l’execució del contracte i que estiguin compreses en
l’objecte d’aquest, en les condicions que assenyalen els plecs respectius; aquests
pagaments s’han d’assegurar mitjançant la prestació de garantia.
4. L’Ajuntament té l’obligació d’abonar el preu dins dels trenta dies següents a la
data de l’aprovació dels documents que acreditin la realització total o parcial del
contracte, sense perjudici del termini especial establert a l’article 222.4 del TRLCSP.
Si es demora en el pagament, haurà d’abonar al contractista, a partir del
compliment de l’esmentat termini, els interessos de demora i/o les indemnitzacions
establertes legalment. L'inici del còmput del termini esmentat solament es produirà
si el contractista ha complert l'obligació de presentar la corresponent factura davant
del Registre de Factures de l’Ajuntament de Banyoles, en temps i forma, en el
termini de trenta dies des de la data de lliurament efectiu de les mercaderies o de la
prestació del servei.
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Clàusula 60. Devolució o cancel·lació de les garanties
1. La garantia no es retorna o cancel·la fins que no s’hagi produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte de què es tracti, o fins
que es declari la resolució del contracte sense culpa del contractista.
2. Si una vegada aprovada la liquidació del contracte i transcorregut el termini de
garantia no resulten responsabilitats s’ha de retornar la garantia constituïda o
cancel·lar l’aval o assegurança de caució.
L’acord de devolució s’ha d’adoptar i notificar a l’interessat en el termini de dos
mesos des de la finalització del termini de garantia. Una vegada transcorregut
aquest termini, l’Ajuntament ha d’abonar al contractista la quantitat deguda
incrementada amb l’interès legal del diner corresponent al període transcorregut
des del venciment del termini fins a la data de la devolució de la garantia, si
aquesta no s’ha fet efectiva per una causa imputable a l’Ajuntament.
3. En el supòsit de recepció parcial, el contractista només pot sol·licitar la devolució
o cancel·lació de la part proporcional de la garantia quan ho prevegin expressament
les clàusules administratives particulars.
4. En els casos de cessió de contractes no s’ha d’efectuar la devolució o cancel·lació
de la garantia prestada pel cedent fins que no es trobi formalment constituïda la del
cessionari.
5. Quan hagi
sense que la
imputables al
garanties, una

transcorregut un any des de la data de terminació del contracte,
recepció formal i la liquidació hagin tingut lloc per causes no
contractista, sense demora, s’han de retornar o cancel·lar les
vegada depurades les responsabilitats a les quals estiguin afectes.

Clàusula 61. Subcontractació
El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació
d’acord amb els requisits i condicions establerts a l’article 227.2 del TRLCSP, llevat
que el contracte o les clàusules administratives particulars ho disposin d’una altra
manera.
Clàusula 62. Resolució: causes i efectes
1. Són causes de resolució del contracte:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la
personalitat jurídica de la societat-contractista, sense perjudici del que preveu
l’article 85 del TRLCSP.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
c) El mutu acord entre la Corporació i el contractista.
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d) La demora del contractista en el compliment dels terminis i l’incompliment del
termini que assenyala la lletra c de l’apartat 2 de l’article 112 del TRLCSP.
e) La demora de l’Ajuntament en el pagament per un termini superior al que
estableix l’apartat 6 de l’article 216 del TRLCSP o l’inferior que s’hagi fixat a
l’empara de l’apartat 8.
f) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials, qualificades
com a tals en els plecs o en el contracte.
g) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la
possibilitat certa de provocar una lesió greu a l’interès públic si es continua
executant la prestació en aquests termes, quan no sigui possible modificar el
contracte.
h) Les que estableix expressament el contracte.
i) Les que s’assenyalin específicament per a cada categoria de contracte en el
TRLCSP.
2. L’aplicació i els efectes de les causes generals de resolució es regeixen pel que
estableixen els articles 224 i 225 del TRLCSP.
TÍTOL II.
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE
SERVEIS
Clàusula 63. Contractes de serveis
Són contractes de serveis aquells contractes l'objecte dels quals, siguin prestacions
de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o adreçades a l’obtenció
d’un resultat diferent d’una obra o un subministrament, d’acord amb l’article 10 i
les categories establertes a l’Annex II del TRLCSP.
Clàusula 64. Determinació del preu
En les clàusules administratives particulars s'establirà el sistema de determinació
del preu d'aquests contractes, que podrà consistir en:
-

preus referits a components de la prestació;
preus referits a unitats d'execució o de temps;
aplicació d'honoraris professionals segons tarifa;
un tant alçat quan no sigui possible o convenient la descomposició;
la combinació de diverses d'aquestes modalitats.

Clàusula 65. Règim econòmic i forma de pagament
1. El règim econòmic serà el que resulti de la documentació contractual.
2. L'abonament del preu s'efectuarà amb les condicions que s'indiquin en les
clàusules administratives particulars, i el pagament de quantitats exigirà que el
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contractista, prèviament hagi realitzat, totalment o parcial, les prestacions que
constitueixin l'objecte del contracte.
3. En els contractes de tracte successiu l’abonament s’efectuarà sobre les
certificacions que s’hagin expedit prenent com a base les valoracions que hagi
realitzat el servei gestor responsable del contracte en els períodes que fixin les
clàusules administratives particulars, o, si no n’hi ha, mensualment.
Clàusula 66. Termini de vigència del contracte
1. Els contractes de serveis no podran tenir un termini de vigència superior a
quatre anys, per bé que se’n podrà preveure la pròrroga en el mateix contracte, la
qual, en tot cas, haurà de ser expressa, per mutu acord de les parts abans de la
seva finalització, sense que la durada total del contracte, pròrrogues incloses, pugui
ultrapassar els sis anys i sense que les pròrrogues puguin ser concertades,
aïlladament o conjunta, per un termini superior al fixat originàriament.
2. Els límits anteriors s’entenen sens perjudici de les excepcions següents:
a) Els contractes per a la defensa jurídica i judicial tindran la durada necessària per
atendre adequadament les seves necessitats.
b) Els contractes de serveis que tinguin per objecte l’assistència a la direcció d’obra
o la gestió integrada de projectes tindran una durada igual a la del contracte
d’obres al qual estan vinculats més el termini estimat per procedir a la liquidació de
les obres.
c) Els contractes que siguin complementaris de contractes d'obres o de
subministraments podran tenir un termini superior de vigència que, en cap cas, no
ultrapassarà el termini de durada del contracte principal, a excepció dels contractes
que comprenguin treballs relacionats amb la liquidació d’aquell, el termini final dels
quals depassarà el del contracte principal en el temps necessari per realitzar-los.
Només tindran el concepte de contractes complementaris aquells l'objecte dels
quals es consideri necessari per a la correcta realització de la prestació o
prestacions objecte del contracte principal, i la seva iniciació restarà en suspens,
llevat de causa justificada derivada del seu objecte i contingut, fins que comenci
l’execució del corresponent contracte d’obres o de subministrament.
Els contractes complementaris es consideraran automàticament resolts, en tot cas,
quan es resolgui el contracte principal.
Clàusula 67. Programa de treball
El contractista, quan així ho estableixin expressament les clàusules administratives
particulars, estarà obligat a presentar un programa de treball que haurà de ser
aprovat per resolució administrativa.
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Clàusula 68. Resolució: causes i efectes
1. Són causes de resolució dels contractes de serveis, a més de les assenyalades a
l’article 223 del TRLCSP, les següents:
a) La suspensió per una causa imputable a la Corporació de la iniciació del
contracte per un termini superior a sis mesos a partir de la data de començament
assenyalada en el mateix contracte, llevat que en les clàusules particulars se
n’assenyali un altre d’inferior.
b) El desistiment o la suspensió del contracte, acordada per la Corporació, per un
termini superior a un any, llevat que en les clàusules particulars se n’assenyali un
altre d’inferior.
c) Els contractes complementaris a què es refereix l’article 303.2 del TRLCSP
queden resolts, en tot cas, quan es resol el contracte principal.
2. La resolució del contracte dóna dret al contractista, en tot cas, a percebre el
preu dels estudis, informes, projectes, treballs o serveis que efectivament hagi
realitzat d’acord amb el contracte i que hagin estat rebuts per l’Ajuntament.
3. En el supòsit de suspensió de la iniciació del contracte per un temps superior a
sis mesos, el contractista només té dret a percebre una indemnització del 5 per
cent del preu d’aquell.
4. En cas de desistiment o suspensió del contracte per un termini superior a un any
o pel que assenyalin les clàusules administratives particulars, el contractista té dret
al 10 per cent del preu dels estudis, informes, projectes o treballs pendents de
realitzar en concepte de benefici deixat d’obtenir.
Clàusula 69.

Responsabilitat en el contracte d’elaboració de projectes
d’obres

En el contracte de serveis per a l’elaboració íntegra d’un projecte d’obra, l’esmena
d’errors i la correcció de deficiències, el rescabalament per desviacions del
pressupost d’execució de l’obra prevista en el projecte en més d’un 20 per cent del
seu cost real com a conseqüència d’errors o omissions imputables al contractista, i
la responsabilitat d’aquest per defectes o errors en el projecte, es regiran pel que
estableixen els articles 310 a 312 del TRLCSP.
TÍTOL III
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES ALS CONTRACTES DE
SUBMINISTRAMENT
Clàusula 70. Contracte de subministrament
1. D’acord amb l’article 9 del TRLCSP, són contractes de subministrament els que
tinguin per objecte l’adquisició, l'arrendament financer o l’arrendament, amb o
sense opció de compra, de productes o béns mobles, llevat dels relatius a
propietats incorporals i valors negociables, que es regiran per la legislació
patrimonial aplicable a l’Ajuntament.
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2. En tot cas es consideraran contractes de subministrament els següents:
a) Aquells en què l'empresari s'obligui a lliurar una pluralitat de béns de forma
successiva i per preu unitari, en els quals no es defineixi amb exactitud la quantia
total en el moment de concertar el contracte, pel fet que els lliuraments estan
subordinats a les necessitats de la Corporació.
b) L'adquisició i l'arrendament d'equips i sistemes per al tractament de la
informació i de telecomunicacions, els seus dispositius i programes i la cessió del
dret d'ús d'aquests darrers, excepte els contractes d’adquisició de programes
d’ordinador desenvolupats a mida, que es consideren contractes de serveis.
c) Els de fabricació, pels quals la cosa o coses que hagin de ser lliurades per
l'empresari han de ser elaborades d'acord amb característiques peculiars fixades
prèviament per la Corporació, encara que aquesta s'obligui a aportar, totalment o
parcialment, els materials necessaris.
3. Els contractes de subministraments que subscrigui la Corporació amb empreses
estrangeres, quan el seu objecte es fabriqui o procedeixi de fora del territori
nacional, es regeixen per que disposa el TRLCSP, sense perjudici del que convinguin
les parts, d’acord amb les normes i els usos vigents en el comerç internacional.
Clàusula 71.

Especialitats de manteniment i pròrroga en el contracte
d’arrendament de béns mobles i d’equips o sistemes
informàtics

1. En el contracte d'arrendament de béns mobles i d’equips o sistemes informàtics,
l'arrendador o empresari assumirà durant el termini de vigència del contracte
l'obligació del manteniment del seu objecte. Les quantitats que, si escau, hagi de
satisfer l’Ajuntament en concepte de cànon de manteniment es fixaran
separadament de les que constitueixen el preu del lloguer.
2. En aquest contracte d'arrendament no s'admetrà la pròrroga tàcita, i la pròrroga
expressa no podrà estendre's a un període superior a la meitat del contracte
immediatament anterior.
Clàusula 72. Termini, lloc i verificació del subministrament
1. El contractista o empresari estarà obligat a lliurar els béns objecte del
subministrament en el temps i lloc fixats en el contracte i la seva documentació.
2. El lliurament es considerarà realitzat quan l’Ajuntament hagi rebut efectivament i
físicament els béns objecte del subministrament, d’acord amb les condicions
establertes a la documentació contractual. El lliurament, total o parcial, exigirà en
tot cas un acte de recepció formal i positiu en el termini d’un mes a comptar des de
la data en què s’hagi produït.
3. Quan l'acte formal de la recepció dels béns, d'acord amb les condicions de les
clàusules administratives particulars, sigui posterior al seu lliurament, l’Ajuntament
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serà responsable de la custòdia dels béns durant el temps que transcorri entre un
acte i l'altre.
4. Qualsevol que sigui el tipus de subministrament, l’adjudicatari no tindrà dret a
indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns
abans de ser lliurats, llevat que l’Ajuntament hagués incorregut en mora en
rebre’ls.
Clàusula 73. Execució del contracte de subministrament
1. La Corporació podrà establir, segons la naturalesa dels béns objecte del
contracte, les proves, anàlisis o assaigs que estimi pertinents, a l’efecte de la
inspecció dels béns.
2. L'empresari està obligat a utilitzar les classes i mides d'embalatges i
senyalitzacions que l’Ajuntament exigeixi, i per això caldrà que s'especifiqui el detall
d'aquests conceptes en el plec de prescripcions tècniques.
3. Els béns a lliurar hauran de complir totes les normes de caràcter general
establertes i, en concret, les específiques que s'estableixin en el plec de
prescripcions tècniques.
Clàusula 74. Especialitats del preu
1. L’adjudicatari tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments
efectivament lliurats i formalment rebuts per l’Ajuntament d’acord amb les
condicions estipulades al contracte.
2. Quan raons tècniques o econòmiques degudament justificades en l’expedient ho
aconsellin, es pot establir en les clàusules administratives particulars, en virtut del
que disposa l'article 294 del TRLCSP, que una part del pagament del preu total dels
béns a subministrar consisteixi en diners i una altra part en el lliurament d’altres
béns de la mateixa classe, sense que, en cap cas, l’import d’aquests pugui superar
el 50 per cent del preu total.
Clàusula 75. Modificació del contracte de subministrament
Quan com a conseqüència de les modificacions del contracte de subministrament es
produeixi augment, reducció o supressió de les unitats de béns que integren el
subministrament o la substitució d’uns béns per altres, sempre que aquests estiguin
compresos en el contracte, les modificacions són obligatòries per al contractista i,
en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns, aquest no tindrà cap
dret a reclamar indemnització per les dites causes.
Clàusula 76. Despeses de transport i recepció
1. Llevat que hi hagi pacte en contra, les despeses del lliurament i transport dels
béns objecte del subministrament al lloc convingut són a compte del contractista.
2. Si els béns no estan en estat de ser rebuts el servei gestor que els rebi ho farà
constar a l’acta de recepció i donarà les instruccions necessàries al contractista
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perquè solucioni els defectes observats faci un nou subministrament de conformitat
amb el que s’ha pactat.
Clàusula 77. Termini de garantia
1. Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els
béns subministrats la Corporació té dret a reclamar al contractista la reposició dels
que siguin inadequats o la reparació si és suficient.
Durant aquest termini de garantia el contractista té dret a conèixer i ser escoltat
sobre l’aplicació dels béns subministrats.
2. Si durant el termini de garantia l’òrgan de contractació estima que els béns
subministrats no són aptes per al fi pretès, com a conseqüència dels vicis o
defectes que s’hi han observat i que són imputables al contractista, i existeix la
presumpció que la reposició o reparació dels béns no són suficients per aconseguir
aquell fi, abans d’expirar el termini esmentat, pot rebutjar els béns i deixar-los a
compte del contractista, i si ho fa, la Corporació queda exempta de l’obligació de
pagament o, si s’escau, té dret a la recuperació del preu satisfet.
3. Si una vegada finalitzat el termini de garantia no s'han formalitzat les
esmentades incidències, o la denúncia a què es refereixen els apartats anteriors, el
contractista queda exempt de responsabilitat en relació amb els béns subministrats.
Clàusula 78. Resolució: causes i efectes
1. Són causes de resolució del contracte de subministrament, a més de les que
assenyala l’article 223 del TRLCSP, les següents:
a) La suspensió, per causa imputable a la Corporació, de la iniciació del
subministrament per un termini superior a sis mesos a partir de la data
assenyalada en el contracte per al lliurament, llevat que el plec n’assenyali un altre
de més curt.
b) El desistiment o la suspensió del subministrament per un termini superior a un
any acordada per la Corporació, llevat que el plec n’assenyali un altre de més curt.
2. La resolució del contracte dóna lloc a la devolució recíproca dels béns i de
l’import dels pagaments realitzats, i, quan no sigui possible o convenient per a la
Corporació, aquesta ha d’abonar el preu dels efectivament lliurats i rebuts amb
conformitat.
3. En el supòsit de suspensió de la iniciació del subministrament per un temps
superior a sis mesos, el contractista només té dret a percebre una indemnització
del 3 per cent del preu de l’adjudicació.
4. En el cas de desistiment o de suspensió del subministrament per un termini
superior a un any per part de la Corporació, el contractista té dret al 6 per cent del
preu dels lliuraments que no s’hagin realitzat en concepte de benefici industrial.

Passeig de la Indústria, 25
17820 – Banyoles (Girona)
NIF: P1701600G

Telèfon: 972.57.00.50
FAX: 972.57.49.17
correu-e: secretaria@ajbanyoles.org

Ajuntament de Banyoles
Secretaria

JT/ms

TÍTOL IV
DETERMINACIONS ESPECÍFIQUES RELATIVES A ALTRES CONTRACTES
ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS
Clàusula 79. Contractes administratius especials
Són contractes administratius especials de l’Ajuntament els d’objecte diferent al
que la normativa general bàsica de contractació pública tipifica com a
administratius, però que tenen naturalesa administrativa especial per estar
vinculats al seu gir o tràfic específic, per satisfer de forma directa o immediata una
finalitat pública de la competència específica de la Corporació sempre que no hagin
estat expressament configurats com a privats, o quan així ho declari una llei.
Clàusula 80. Contractes privats
1. Tenen la consideració de contractes privats de l’Ajuntament els que tenen per
objecte serveis compresos a la categoria 6 de l’annex II del TRLCSP, la creació i
interpretació artística i literària o espectacles compresos a la categoria 26 del
mateix annex, i la subscripció a revistes, publicacions periòdiques i bases de dades,
així com qualsevol altres contractes diferents dels que preveu l’apartat 1 de l’article
19 del TRLCSP.
2. Aquests contractes privats es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en
defecte de normes específiques, per la normativa de contractes i les disposicions
que la despleguen, i quant als efectes i extinció, pel dret privat.
No obstant això, són aplicables a aquests contractes les normes que conté el títol V
del llibre I del TRLCSP sobre modificació dels contractes.
Clàusula 81. Règim jurídic dels contractes administratius especials
Els contractes administratius especials es regeixen amb caràcter preferent per les
seves pròpies normes específiques; en defecte d’aquestes, pel text refós pel qual
s'aprova la Llei de contractes del sector públic i les normes que la desenvolupen; de
forma supletòria, s’aplicaran les restants normes de dret administratiu, i, si escau,
les de dret privat.
Clàusula 82. Règim jurídic dels contractes privats
Els contractes privats que subscrigui la Diputació es regiran, quant a la preparació i
adjudicació, en defecte de normes específiques, per la normativa en matèria de
contractació pública; de forma supletòria, s’aplicaran les restants normes de dret
administratiu o, si escau, les de dret privat, segons correspongui per raó del
subjecte o l’entitat contractant. Pel que fa als efectes i extinció, es regiran per les
normes de dret privat.
Clàusula 83.

Procediment negociat d’adjudicació en
administratius especials i en els privats

els

contractes

D’acord amb l’article 175 del TRLCSP, i llevat que es disposi d’una altra manera a
les normes especials per les quals es regulin, els contractes administratius especials
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i els privats que subscrigui la Corporació es podran adjudicar per procediment
negociat en els casos previstos a l’article 170 del TRLCSP i, a més, quan el seu
valor estimat sigui inferior a 100.000 euros.
Disposició transitòria. Revisió de preus.
En tant no entri en vigor la Llei de desindexació de l’economia espanyola,
l’avantprojecte de la qual ha estat aprovat pel Consell de Ministres, en la sessió del
dia 27 de setembre de 2013 que proposa modificar els articles 87, 89 i 90 i
derogar els articles 91 i 92 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que preveu establir
la no indexació dels contractes com a norma i deixar la indexació com a cas
excepcional, seguiran aplicant-se, com a norma general, les fórmules i els índexs
de revisió de preus determinats en aquest plec general i en el TRLCSP.
Banyoles,15 d’octubre de 2013

Aquest Plec consta de clàusules numerades de la 1 a la 83 i una única disposició
transitòria.

DOCUMENT APROVAT DEFINITIVAMENT PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
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