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Núm. de l’expedient: SCS-2022-232
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Subministrament de torretes i llums quirúrgics per a les fases 2 i 3 de reforma i ampliació de l'Hospital
Comarcal Móra d'Ebre (PAIS).
Lots: d’acord amb l’informe justificatiu que obra a l’expedient, atesa la naturalesa i característiques de
l’objecte del contracte, no procedeix la distribució en lots.
Codi CPV: 33162100-4
B. Dades econòmiques
Pressupost base de licitació: 181.500,00 euros (IVA 21% inclòs)
Valor estimat del contracte:

150.000,00 euros (sense IVA)

C. Existència de crèdit
Partida pressupostària
D/620000100/4120/0000

Import
181.500,00 €

Exercici pressupostari
2022

D. Termini d’execució, lloc de lliurament i recepció i forma de pagament
La durada del contracte s’estableix en 75 dies a comptar des de la seva signatura i en tot cas, fins al 31 de
desembre de 2022.
Lloc de lliurament: Hospital Comarcal Móra d’Ebre
Adreça: C. Benet Messeguer, s/n
43740 Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre)
Persona de contacte: Pilar Vernet Moya
Tel. 977 40 19 52
pvernet.hcme.ste@gencat.cat
Determinació del preu i forma de pagament:
El preu del contracte s’abonarà mitjançant pagaments parcials en funció dels subministraments efectivament
lliurats i instal·lats i d’acord amb els preus unitaris que resultin de l’adjudicació.
E. Variants
No s’admeten.
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: ordinària, no harmonitzada.
Procediment d’adjudicació: obert
Presentació d’ofertes: mitjançant l’eina Sobre Digital (clàusula 11a. del plec de clàusules administratives
particulars)
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G. Requisits mínims de solvència i mitjans d’acreditació
1. Solvència econòmica i financera:
- Volum anual de negocis mínim d’una vegada l’import del pressupost, IVA exclòs, del contracte, com a
mínim, un dels tres darrers exercicis aprovats.
- Patrimoni net igual o superior a 1 euro al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència econòmica i financera a
requeriment de la Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels estats de comptes corresponents als
tres darrers exercicis que tingui obligació d’haver presentat, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si
l’empresari està inscrit al Registre, en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi d’estar
inscrit). Els empresaris individuals han de presentar els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats
pel Registre Mercantil.
2. Solvència tècnica:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, import acumulat, durant els darrers
tres anys, mínim del 50% del pressupost, IVA exclòs, del contracte, en subministraments d’igual o similar
naturalesa, que inclogui un mínim de dos subministraments.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, disponibilitat de, com a mínim, un tècnic per a
l’execució del servei tècnic durant el període de garantia en les condicions establertes al plec de
prescripcions tècniques. En cas que el tècnic o tècnics proposats no estiguin integrats a l’empresa
licitadora, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar un altre DEUC separat per
cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri. (veure apartat J.1 del quadre).
L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar la seva solvència tècnica a requeriment de la
Mesa de contractacions mitjançant l’aportació dels següents documents:
- Per a les empreses amb una antiguitat igual o superior a 5 anys, relació dels principals subministraments
realitzats durant els darrers 3 anys, indicant destinataris, dates i imports, acompanyada dels
corresponents certificats emesos pels destinataris acreditatius de l’import mínim requerit. Quan el
destinatari sigui un subjecte privat, a falta de certificat, es podrà acreditar la solvència mitjançant una
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la
realització de la prestació.
- Per a les empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, descripció del personal tècnic de què es disposa
per a l’execució del servei tècnic durant el període de garantia, acompanyat del currículum i/o acreditació
necessària per a la realització d’aquest servei. En cas que per a la prestació d’aquest servei es compti
amb mitjans d’una altra entitat, haurà de presentar també el compromís de disponibilitat que s’esmenta
a continuació.
Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP):
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres
entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb aquestes, sempre que
demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, juntament amb la
documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de disponibilitat de la solvència i
mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts, acompanyat de la documentació acreditativa dels
elements de solvència compromesos.
Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No es requereix
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H. Criteris d’adjudicació
La valoració de les proposicions es durà a terme per l’aplicació dels següents criteris econòmics i qualitatius:
Criteris avaluables automàticament (màxim 56 punts):
1. Preu (fins a 40 punts)
En aquest concepte es tindrà en compte el preu ofert per cada empresa licitadora. S’entendran inclosos en
aquest preu, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA)
Les ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

ܲ [ = ݒ1 െ ቀ

ை௩ିை
ூ

ଵ

ቁቀ ቁ ] × ܲ


On:
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
ܱ = ݒOferta a valorar
ܱ݉ = Oferta millor (més econòmica)
 = ݈ܫImport de la licitació (sense IVA)
VP = Valor de ponderació: 1,50
P = Punts criteri econòmic: 40
2. Termini de garantia comercial (fins a 6 punts)
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia comercial ofertes, és a dir, quan siguin superiors al
termini exigit en el quadre de característiques del contracte, d’acord amb el següent escalat:
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 2,5 anys i inferiors a 3 anys: 1 punt
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3 anys i inferiors a 3,5 anys: 2 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 3,5 anys i inferiors a 4 anys: 3 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4 anys i inferiors a 4,5 anys: 4 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 4,5 anys i inferiors a 5 anys: 5 punts
Per a terminis de garantia iguals o superiors a 5 anys: 6 punts
A l’oferta (annex C) es farà constar el termini de garantia total ofert (incloent el termini obligatori).
3. Termini de lliurament (fins a 10 punts)
El procediment de càlcul per a valorar els terminis de lliurament oferts, expressats en dies, serà el següent:
V = PTLL x (Menor termini de lliurament ofert / Termini de lliurament a valorar)
On: V=Valoració de l’oferta
PTLL=Punts pel menor termini de lliurament
Criteris susceptibles de judici de valor (màxim 24,50 punts):
Les característiques tècniques valorades en aquests productes tenen per objecte valorar la funcionalitat
tècnica i assistencial dels equips (FTA), la connectivitat de l’equip als sistemes informàtics (CSI), l’ergonomia
(E), l’adequació a les necessitats assistencials (ANA), el rendiment del cicle de vida (RCV), la qualitat servei
post-venta (QSPV), la seguretat del pacient i/o professional (SP), el confort del pacient i/o professional (CP),
la qualitat de la imatge (QI), el medi ambient (MA), la instal·lació i adequació a l’espai (IAE) i el model de
preinstal·lacions (MP).
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En el document “Annex B” s’indica a quina categoria pertany cadascun dels subcriteris.
Els elements a valorar versaran sobre:
LOT TORRETES I LLUMS PER A QUIRÒFANS: 24,5 punts
1520010110 Llum quirúrgic amb braç porta monitor
1.1 Característiques tècniques
Braç porta monitor
Possibilitat d'ajust del suport per a poder penjar monitors d'entre 15- 30"
Pes màxim que pot suportar
Llum quirúrgic Valoració de la superfície útil d'il·luminació en els punts D10 i D50,
cal indicar luxs de làmpada en aquests punts
Valoració de la profunditat d'il·luminació en els punts d'EC (20% i EC 60%)
respecte als luxs en aquests punts
Valoració de la dispersió i concentració del feix de llum
(cal indicar la luminància amb una màscara, amb dues màscares, amb tub,
amb tub+ màscara, i amb tub + 2 màscares (% respecte al EC)
Il·luminació superior a la demanada
Temperatura de color variable, rang i luxs a 1 m

Grup de criteri
ANA
FTA

0,5
1

FTA

1

FTA

1

FTA
FTA
FTA

1,5
2,5
0,5

1.2. Documentació gràfica i de preinstal·lacions
Inclusió de model BIM
Servei tècnic durant el període de garantia
Temps de subministrament de recanvis
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)

1590010500 Torreta d’anestèsia de doble braç
1.1 Dades bàsiques per a totes les torretes i descripció especificitats
Modularitat
Sistema de frenat en cada articulació del braç (fricció, pneumàtic, elèctric)
i el seu estat (frenat/desfrenat) en situació fallida de subministració
de l'accionament. Sistema de bloqueig i desbloqueig.
Major Ml de riell DIN inclosos
Valoració de pes útil final segons les indicacions subministrades a l'Annex "Pesos"

0,5
MP, E
QSPV
QSPV

Grup de criteri

1590010601 Torreta quirúrgica doble braç amb regulació d’alçada
1.1 Dades bàsiques per a totes les torretes i descripció especificitats
Modularitat
Sistema de frenat en cada articulació del braç (fricció, pneumàtic, elèctric)
i el seu estat (frenat/desfrenat) en situació de fallida de subministració
de l'accionament. Sistema de bloqueig i desbloqueig.
Major Ml de riell DIN inclosos
Valoració de pes útil final segons les indicacions subministrades a l'Annex "Pesos"

4
1,5

FTA, SP
FTA, ANA
FTA, ANA

0,5
0,5
1,5

2,5
IAE
MP, E
QSPV
QSPV

Grup de criteri
E, ANA
FTA, SP
FTA, ANA
FTA, ANA

1.2. Implantació del sistema i accessoris inclosos a l'oferta
Detall del planning del qual es desprèn la proposta de l'oferta,
amb treballs d'implantació i cronograma inclòs (no indicar
termini de lliurament només temps d'instal·lació)
Inclusió de model BIM
Servei tècnic durant el període de garantia
Temps de subministrament de recanvis
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

E, ANA

1.2. Implantació del sistema i accessoris inclosos a l'oferta
Detall del planning del qual es desprèn la proposta de l'oferta,
amb treballs d'implantació i cronograma inclòs
(no indicar termini de lliurament només temps d'instal·lació)
Inclusió de model BIM
Servei tècnic durant el període de garantia
Temps de subministrament de recanvis
Condicions de manteniment un cop finalitzat el període de garantia
Cost hora/tècnic (€) (IVA exclòs) (Indicar import, no percentatge)

8

2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

4
1,5
0,5
0,5
1,5

2,5
IAE
MP, E
QSPV
QSPV

2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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A cadascuna de les valoracions obtingudes en els criteris anteriors s’aplicarà la següent fórmula, i se
sumaran els resultats per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador:
ܲ =P × ܸܶ/ܸܶ݉ݒ
On:
ܲ = puntuació de l’oferta a puntuar
P = puntuació del criteri
ܸܶ = valoració tècnica de l’oferta que es puntua
ܸܶ݉ = ݒvaloració tècnica de l’oferta millor valorada
Aquesta fórmula no s’aplicarà si cap valoració supera el 80% dels punts previstos en cadascun dels criteris
susceptibles de judici de valor. En aquest cas, les ofertes obtindran com a puntuació el valor inicialment
obtingut en la fase de valoració, sense l’aplicació de la fórmula esmentada.
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o admesa.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per a la determinació d’una oferta amb valors presumptament anormals o desproporcionats serà d’aplicació
el procediment regulat a la clàusula 15.4 del Plec de clàusules administratives particulars
J. Documentació a presentar per les empreses licitadores
J.1. Contingut de les proposicions
En cadascun dels sobres els licitadors hauran d’incloure la següent documentació:
- Sobre A: Document europeu únic de contractació (DEUC) degudament emplenat i signat digitalment.
Si el licitador emplena la secció A “Indicació global relativa a tots els criteris de selecció” de la part IV del
DEUC, no cal que empleni cap altra secció d’aquesta part IV.
D’acord amb el que estableix la clàusula 12 del plec de clàusules administratives particulars, en cas que
l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu
l’article 75 de la LCSP i l’apartat G d’aquest quadre de característiques, ha d’indicar aquesta circumstància
en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals
recorri.
- Sobre B:
- Fitxer d’excel annex B.
Caldrà emplenar el primer full del fitxer (annex B), i les fitxes tècniques corresponents.
-restant documentació que integra l’oferta tècnica, d’acord amb allò requerit a les fitxes tècniques i al plec
de prescripcions tècniques
- Sobre C: fitxer d’excel annex C.
La documentació que s’ha d’incloure als sobres B i C no ha d’anar signada, ja que amb la signatura del
resum generat per l’eina de Sobre Digital per part de l’apoderat/da s’entenen signats tots els documents
que conformen l’oferta presentada.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau, en el sobre
C, es poden considerar confidencials en els termes establerts a la clàusula 13 del Plec de clàusules
administratives particulars.
J.2. Mostres: NO
J.3. Visita de les instal·lacions i reunió informativa: NO
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K. Garantia provisional
No
L. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)
M. Condicions especials d’execució i obligacions contractuals essencials
Aspectes generals:
Aquestes condicions especials d’execució i obligacions essencials del contracte s’han d’entendre vinculades
a l’objecte contractual en relació a les persones que gestionin el contracte, ja siguin administratius, tècnics
o qualsevol altre professional amb qui el CatSalut i el centre destinatari de l’equipament, hagin de tenir
relació.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar, en qualsevol moment durant l’execució del contracte, informació i
documentació en relació a les mateixes.
M.1.

Condicions especials d’execució en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes:

Les condicions especials d’execució que es relacionen a continuació s’han d’observar en els termes i
terminis establerts a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes en
la seva redacció donada pel Reial Dret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per la garantia de la
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació, desenvolupat pel Reial decret
901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial
decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball, on també
s’hi estableix el seu contingut.
1.1 Per a les empreses amb 50 treballadors o més, i quan s’exigeixi en el conveni col·lectiu que sigui
aplicable
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies de la signatura del contracte, el
Pla d’igualtat de conformitat amb l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
Així mateix, estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació objecte del contracte, mesures destinades a
promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de treball, de conformitat amb el que
preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. També hi restarà
obligada si així s’ha establert en el conveni col·lectiu que li sigui aplicable.
1.2 Per a les empreses amb menys de 50 treballadors
L’empresa que no estigui obligada a disposar d’un Pla d’Igualtat en els termes del paràgraf anterior, haurà
de presentar proposta d’acció de dues de les mesures següents:
a) Disposició de representació equilibrada de dones i homes en tots i cada un dels grups i categories
professionals.
b) Mesures per a la millora de l’accés a l’ocupació i la promoció professional de les dones en els
sectors, ocupacions i professions en què siguin poc presents.
c) Promoció de l’accés de les dones als òrgans de direcció per a garantir la representació equilibrada
de tots dos sexes d’acord amb l’article 32 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes.
d) Implantació les garanties corresponents per a aplicar criteris igualitaris de retribució de dones i
homes, i també l’adequada valoració de llocs de treball tenint en compte la perspectiva de gènere.
e) Adopció de mesures per a implantar formes flexibles i horaris racionals d’organització del temps
de treball, que facin possible la coresponsabilitat de dones i homes en el treball domèstic i de cura
de persones i que permetin de conciliar la vida personal i laboral.
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f) Adopció de mesures contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, incloent-hi les
accions preventives i sancionadores i l’elaboració d’un protocol de prevenció.
g) Protocol d’ús de llenguatges inclusius no sexistes ni androcèntrics i publicitat no sexista en la
comunicació interna, els productes, els serveis i el màrqueting de l’empresa.
j) Establiment de permisos de paternitat, de caràcter individual i intransferible, de quatre setmanes
consecutives des del finiment del permís de maternitat, afegit al permís que estableix la legislació
vigent.
k) Promoció de polítiques efectives de flexibilitat empresarial.
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim de 30 dies des de la signatura del contracte,
la proposta d’acció de les dues mesures mitjançant declaració responsable signada per l’apoderat signant
de la oferta adjudicada.
1.3 En cas que l’empresa adjudicatària disposi del distintiu d’excel·lència empresarial en matèria d’igualtat
efectiva de dones i homes en el treball, d’acord amb el que estableix l’article 50 de la Llei orgànica 3/2007,
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i l’article 10 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes, haurà de presentar aquest distintiu en el termini màxim de 30 dies des de la
signatura del contracte i haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, totes les accions que l’empresa
ha plantejat per a que li sigui concedit el distintiu.
M.2.

Obligacions contractuals essencials:

- Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels treballadors i de
les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta d’obligacions d'ordre laboral, social
i mediambiental per part de l'empresa contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i
salut laboral.
- El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en matèria de protecció
de dades de caràcter personal, citada al Plec de Clàusules Administratives Particulars, i la respectaran
en tots i cadascun dels seus termes
M.3.

Mesures de seguretat i salut en el treball:

D’acord amb l’apartat 9.4 de la Instrucció 2/2020 de la Direcció General de Contractació Pública, les mesures
de seguretat i sanitàries que es requereixen per a poder executar el contracte correctament són les que
consten a les “Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les
situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2”, aprovades en data 12 d’abril de
2020 pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya, que s’adjunten com a annex al present Quadre de
Característiques.
Aquestes mesures han estat validades pel Servei Mancomunat de Prevenció de riscos laborals del
Departament de Salut i del CatSalut.
N. Modificacions del contracte
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans
establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes
ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta
licitació podrà ser modificat o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.
O. Cessió del contracte
Sí, es permet.
P. Subcontractació
Sí, es permet.
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Q. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus en el present contracte.
R. Termini de garantia
- Garantia legal (art.120 del RD Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementaries): 3 anys
- Garantia comercial d’acord amb la definició i contingut indicats al plec de prescripcions tècniques (apartat
T.1): 2 anys
S. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis
No n’hi ha
T. Programa de treball
No
U. Informació relativa a l’òrgan de contractació i òrgans d’assistència i unitat responsable de
l’execució del contracte
Òrgan de contractació
Sotsdirector
En virtut de les competències delegades a l’apartat 1 de la Resolució SLT/2831/2021, de 16 de setembre,
de delegació de determinades competències en matèria de contractació, autorització de despeses i proposta
de pagaments. (DOGC Núm. 8507 de 22.09.2021).
Mesa de contractació
Presidenta: Cap de la Unitat de Contractacions
Vocals: Dos tècnics de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Un representant de l’Assessoria Jurídica del CatSalut
Un representant de la Intervenció Delegada al CatSalut
Actuarà com a secretari/ària de la Mesa de contractació, amb veu però sense vot, un tècnic de la Unitat de
Contractacions de la Divisió d’Inversions i Patrimoni.
La designació dels titulars i suplents integrants de la Mesa de contractació serà aprovada per l’òrgan de
contractació i publicada en el Perfil de contractant de conformitat amb el que estableix l’article 21 de Real
Decret 817/2009, de 8 de maig, per al que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
contractes del sector públic.
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
Divisió d’Inversions i Patrimoni
Responsable del contracte
El cap de la Divisió d’Inversions i Patrimoni
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es podrà
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat, no vinculant.
Notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació, adjudicació, formalització, execució i
extinció del contracte
Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/)

8/9
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Adreça de correu electrònic: concursos@catsalut.cat
Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut
V. Presentació de factures
La facturació s’haurà d’emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact donant
compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures
al Sector Públic i l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures
electròniques de Catalunya.
Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el camp
FileReference, i hauran de mantenir exactament el mateix format del número indicat.
Informació codis DIR3:
Unitat Tramitadora: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.
Òrgan Gestor: A09006097 Servei Català de la Salut
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP.
Oficina Comptable: A09018876 Intervenció General
C. Fontanella, 6-10 08010 Barcelona ESP.
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Nivell 1, 3
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT –PROCEDIMENT OBERT–
I. DISPOSICIONS GENERALS
1.

Objecte del contracte

L’objecte del contracte consisteix en la prestació dels subministraments que es descriuen en
l’apartat A del quadre de característiques, d’acord amb les característiques i prescripcions que es
detallen en el plec d’especificacions tècniques.
En cas que el contracte estigui dividit en lots, consten identificats en l’apartat A del quadre de
característiques. En aquest supòsit, els licitadors podran presentar les seves proposicions per la
totalitat de l’objecte contractual o bé únicament per a algun/s dels lots assenyalats. D’acord amb
l’article 99.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan
existeixin motius vàlids, els quals es justificaran degudament en l’expedient.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.
2.

Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte

Les necessitats que es volen satisfer mitjançant el contracte consten en el plec de prescripcions
tècniques.
3.

Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B del
quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen
en l’apartat B del quadre de característiques.
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar
les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Les referències econòmiques contingudes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques
i en la resta de documentació contractual no inclouen l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, el
qual s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant
l’execució del contracte.
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en
l’apartat C del quadre de característiques.
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva
execució, caldrà especificar que l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva
d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en
Aquest plec de clàusules administratives particulars tipus ha estat informat favorablement per l’Assessoria Jurídica del
Servei Català de la Salut en data 9/07/19 i aprovat pel seu director en data 17/10/19
3/34

l’exercici pressupostari corresponent, de la qual cosa se’n donarà constància a l’apartat esmentat
del quadre de característiques.
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi
la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat C del quadre de
característiques.
4.

Termini de durada del contracte

El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el programa de
treball que s’aprovi, si s’escau. En cas que així s’estableixi a l’apartat D del quadre de
característiques, es podran realitzar pagaments parcials durant l’execució del contracte.
Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
El contracte es podrà prorrogar si així s’ha previst en l’apartat D del quadre de característiques.
En aquest cas, la pròrroga s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a
l’empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a
l’acabament del termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per
acord tàcit de les parts.
5.

Règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del
contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública
(d’ara endavant, DL 3/2016).
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que li resulti d’aplicació.
f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de
l'obligació de complir-les.
6.

Admissió de variants

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques amb els
requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen.
7.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
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8.

Mitjans de comunicació electrònics

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP la tramitació d’aquesta licitació
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electrònics.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o
sonors dels principals elements de la comunicació.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de
la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic
i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el
que s’indica en la clàusula 11a d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas
que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant
l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant
de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions
practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes
computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en
aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació
que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de
contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació
de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al
contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a
les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb
un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per
donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
8.4

Certificats digitals:

D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en
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els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23
de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per
tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.
9.

Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65
de la LCSP;

-

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides
en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans
establerts en l’article 85 de la LCSP;

Tanmateix, d’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de
contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la persona incursa en
una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada per sentencia ferma per algun
dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la LCSP, acrediti el pagament o compromís de
pagament de les multes i indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de
les quals derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades
responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció de mesures
tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la comissió de futures
infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs l'acollir-se al programa de
clemència en matèria de falsejament de la competència.
-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 10a d’aquest
plec;

-

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i

-

A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis,
sistema de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació,
aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts
o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i d’absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i han de subsistir en el moment de
perfecció del contracte.
Les empreses licitadores hauran d’inscriure prèviament les dades necessàries en el Registre
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat (RELI) o en el Registre oficial de licitadors i
empreses classificades del sector públic, si així s’indica al quadre de característiques.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible
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conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la
seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de
l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació
del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en
els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la
Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili
de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el
registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en
el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar
un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç
Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació
pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la LCSP.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o apoderada
única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats
per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
9.4

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat
“Perfil del licitador”.
9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
10. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses, espanyoles i estrangeres, han d’acreditar que compleixen els requisits
mínims de solvència que es detallen en l’apartat G del quadre de característiques, bé a través
dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades en l’apartat G del quadre de característiques per acreditar la seva solvència
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que
l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G del quadre de
característiques.
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10.3 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles,
per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores
demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels
recursos necessaris, per exemple, mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit
de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència
professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes
presten els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o
d'altres entitats.
10.4 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència
l’article 97 de la LCSP, constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de
selecció qualitativa que figurin en aquests.
10.5 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència
financera, en els termes indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de
determinar la solvència tècnica de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
11. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses poden presentar oferta en els lots en què es divideix l’objecte del contracte,
segons allò establert a l’apartat A del quadre de característiques.
11.2 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre de
característiques, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres,
en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital
accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores
hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s
correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per
a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada).
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la
documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen
(l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat 1 que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de l’obertura del primer
sobre xifrat.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el
procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la
documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la
paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital
a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a
l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
11.3 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP,
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases,
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a
tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita en un

1 Aquesta “caixa forta virtual” compleix amb els requisits de seguretat i garantia de no accessibilitat establerts en la
Disposició addicional dissetena de la LCSP.
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termini màxim de 24 hores. De no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24
hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic)
per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
11.4 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves
ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui accedir al contingut
d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos.
En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variarne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels
documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no
podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre
Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
11.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els que consten al quadre
de característiques.
11.6 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
11.7 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació,
a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació.
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Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del tauler esmentat,
residenciat
en
el
perfil
de
contractant
de
l’òrgan
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut).
11.8 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions
tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les llistes oficials
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió
temporal. La infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes que
hagi subscrit.
12. Contingut del sobre A
a) Document europeu únic de contractació (DEUC)
Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC), el
qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda
representació per presentar la proposició i el DEUC;

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat
amb els requisits mínims exigits en aquest plec;

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden
acreditar mitjançant el DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les,
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones
de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de
presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió
temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat,
capacitat i solvència, i presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document
on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar
adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat
amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i
presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri.
En el cas que l’empresa licitadora tingui la intenció de subscriure subcontractes, també haurà
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC, però les empreses subcontractistes només hauran
de presentar un DEUC quan així s’indiqui en el quadre de característiques.
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D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la
presentació del DEUC.
Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència diferents per a
cada lot, les empreses licitadores hauran d’emplenar un DEUC per a cada lot o grup de lots al
que s’apliquin els mateixos requisits de solvència.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic
de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada
part del formulari del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses
inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya,
regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa (Gran via de les Corts Catalanes, 635, 08010Barcelona, telf. 935 528 090; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el
DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres. En tot cas, aquestes empreses
han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si
escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui
recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament,
amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa podrà demanar a les empreses licitadores que
presentin la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits
previs, quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan
sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa
licitadora que estigui inscrita en el RELI, o en el Registre de licitadors i empreses classificades
del sector públic o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova
documental de les dades inscrites en aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals
Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats
mitjans materials i/o personals, quan així es requereixi.
d) Altra documentació
Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat J del quadre de característiques.
e) Garantia provisional
Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional quan s’estableixi en l’apartat K
del quadre de característiques i per l’import que es determini.
La garantia provisional es pot constituir:
-

En efectiu o en valors de deute públic, amb subjecció en cada cas, a les condicions
reglamentàriament establertes, i d’acord amb els requisits disposats en l’article 55 del
RGLCAP i als models que figuren en els annexos III i IV de la mateixa norma.
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-

L’efectiu s’ha de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. Els
certificats d’immobilització dels valors anotats s’han de presentar davant l’òrgan de
contractació.

-

Mitjançant aval presentat davant l’òrgan de contractació, en la forma i condicions
reglamentàries, i sense dipositar-lo a la Caixa General de Dipòsits, prestat per qualsevol
banc, caixa d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiment financer de crèdit o societats de
garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, amb estricte compliment del que
disposen els articles 56 i 58 i l’annex V del RGLCAP.

-

Per contracte d’assegurança de caució celebrat d’acord amb els requisits dels articles 57,
58 i annex VI del RGLCAP, i subscrit amb una entitat asseguradora autoritzada per
operar en el ram de caució. El certificat del contracte s’ha de lliurar a l’òrgan de
contractació.

En el cas d’unions temporals d’empreses, les garanties provisionals es poden constituir per una
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt s’arribi a la quantia requerida i
cobreixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i s’ha de retornar a les empreses licitadores
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de
tornar a l’empresa licitadora seleccionada com a adjudicatària, quan hagi constituït la garantia
definitiva, si bé aquesta pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a
constituir una garantia definitiva ex novo.
L’empresa adjudicatària pot aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o constituir
una garantia definitiva ex novo. En aquest darrer cas, la provisional es cancel·la simultàniament
a la constitució de la definitiva.
En el cas de divisió en lots, la garantia provisional s’ha de fixar tenint en compte exclusivament
l’import dels lots per als quals el licitador presentarà oferta i no en funció de l’import del
pressupost total del contracte.
13. Contingut del sobre B i, si escau, del sobre C
a) Si s’ha establert el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida, com a
únic criteri d’adjudicació, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B la seva proposició
econòmica.
Si s’han establert diversos criteris d’adjudicació que responen tots ells a una mateixa tipologia de
valoració, és a dir, tots sotmesos a judici de valor o tots quantificables de forma automàtica, les
empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la documentació que conforma la seva
oferta.
Si s’han establert tant criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, com criteris
quantificables de forma automàtica, les empreses licitadores han d’incloure en el sobre B tota la
documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor i en el sobre
C la documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica.
En aquest cas, la inclusió en el Sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació
de l’oferta de caràcter rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en
el sobre C, comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes
o el deure de no tenir coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de
valoració objectiva abans de la relativa als criteris de valoració subjectiva.
b) La proposició econòmica s’ha de formular, si escau, conforme l’annex C d’aquest plec, i com
a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital, i les proposicions
corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, als continguts assenyalats en les
plantilles i annexos d’aquest plec.
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No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté
les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas
de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants del DEUC.
c) Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si
conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre B i, si s’escau,
en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials,
tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui
ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la
normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter
confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. No
tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en
el DEUC.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat d’accés
o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses licitadores
afectades.
d) Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, en suport físic electrònic,
dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital.
Aquesta còpia s’haurà de lliurar a sol·licitud de l’òrgan de contractació i/o de la mesa de
contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament
els mateixos documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital.
14. Mesa de contractació
14.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que constin a l’apartat U del quadre
de característiques.
14.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els
esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el
seu cas, les causes de l’exclusió.
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Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o requerirles perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 22 del
RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després
de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec.
14.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 41a.
14.4 En cas que al quadre de característiques es prevegi, i quan escaigui, el CatSalut pot
constituir un comitè d’experts que efectuarà la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor. Aquest comitè estarà integrat pels membres que es prevegin al quadre de
característiques.
15. Determinació de la millor oferta
15.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
15.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
Si s’ha establert un únic criteri d’adjudicació o diversos criteris d’adjudicació que responguin tots
ells a una mateixa tipologia de valoració, és a dir, tots ells sotmesos a judici de valor o tots
quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà
lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses.
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor, conjuntament
amb criteris quantificables de forma automàtica, es realitzarà l’acte d’obertura dels sobres B
presentats per les empreses admeses. L’obertura es realitzarà en acte intern, excepte que
l’anunci de licitació o el quadre de característiques s’indiqui que l’obertura es durà a terme en
acte públic. En tal cas, s’indicarà el dia, lloc i hora que es realitzarà la sessió pública.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la puntuació
obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració que depenguin d’un
judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les empreses. Aquest acte
podrà realitzar-se en sessió privada sempre que s’hagi indicat al quadre de característiques.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de
quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de
l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no
comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat
de tracte entre empreses licitadores.
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de
les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en
aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals
l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.
També podrà requerir informes a les organitzacions socials d’usuaris destinataris de la prestació,
a les organitzacions representatives de l’àmbit d’activitat al qual correspongui l’objecte del
contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la igualtat de gènere i
a altres organitzacions per verificar les consideracions socials i ambientals.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels sobres B
i C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula 41a.
15.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte:
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de
les que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació
laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la
normativa, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que
disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.

-

La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13
de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració.

-

En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o assistencial, la
proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre
que la seva finalitat o activitat tingui relació directa amb l’objecte del contracte, segons
resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals i figurin inscrites en el registre
oficial corresponent.

-

La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per a
l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi hagi
alternativa de comerç just.
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-

La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en
el moment en què es produeixi l’empat.
15.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques. En
el seu defecte, es consideraran amb valors desproporcionats o anormals les ofertes quan:
-

L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de tots els
licitadors admesos.

-

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%,
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris
de valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:

1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores,
excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els requeriments tècnics mínims, si
s’escau.
2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cada una de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut,
és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquests paràmetres, es considerarà que una oferta es troba incursa en valor anormal o
desproporcionat, quan la puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de
valor estigui per damunt del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que, al mateix
temps, la seva oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les
ofertes econòmiques presentades.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat
de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions
que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa
licitadora disposarà d’un termini de 3 dies hàbils per presentar la informació i els documents que
siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de
l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la
clàusula 8a d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
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degudament motivada, a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així
mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la
normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.
16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
16.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i
posteriorment remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris d’adjudicació assenyalats en
l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada
com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisió.
16.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què,
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el
requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat
amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE) o que
no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
–aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les
capacitats de les quals es recorri:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula 9a.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i
el document nacional d’identitat o el passaport.

-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del
certificat de classificació corresponent.

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar:
-

Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat
i de gestió mediambiental.

-

En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.
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-

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 17a (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant
la retenció sobre el preu).

-

Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de
característiques.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.

A. 2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar la documentació següent, només si no
figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la
clàusula 11a d’aquest plec:
-

En cas que l'empresa recorri a les capacitats d'altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l'article 75.2 de la LCSP.

-

Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula 17a.

-

Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament de les despeses de publicitat
corresponents, l’import màxim de les quals s’indica en l’apartat S del quadre de
característiques.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es
determini en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.

16.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la
documentació requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a
què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord
amb la clàusula 8a d’aquest plec.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora
següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas,
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per
la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
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Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
17. Garantia definitiva
L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per
a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
d) Mitjançant retenció en el preu, d’acord amb allò que disposa l’article 108.2 de la LCSP.
En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en l’apartat L del
quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la unió
temporal.
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import
de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de
l’esmentada reposició.
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació. A
aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una
conseqüència d’una revisió d’aquest de conformitat amb el que assenyala el capítol relatiu a la
revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
18. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores,
abans de la formalització del contracte.
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També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació
es publicarà en el perfil de contractant.
19. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 16a, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 8a d’aquest plec, i es
publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies,
indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al
telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions,
un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà
l’enllaç per accedir-hi.
D’acord amb allò previst a l’article 13.1.d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, juntament amb l’acord d’adjudicació es
publicaran en el perfil de contractant la identitat de l’adjudicatari, el nombre de licitadors, el
quadre comparatiu d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics
del procés de contractació.
20. Formalització i perfecció del contracte
El contracte es formalitzarà en document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
A. En el cas de contractes que siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació,
d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP:
20.1 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de quinze
dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de l’adjudicació a què es
refereix la clàusula anterior.
Els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa o les empreses
adjudicatàries per a què formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar
del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini
previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan competent per a
la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
B. En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, d’acord amb el que estableix l’article 44 de la LCSP:
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20.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores a què
es refereix la clàusula anterior.
20.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, el CatSalut li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la
garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a l’Administració,
s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la
clàusula 16a, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
20.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran
de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció.
20.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
20.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
20.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
20.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran
la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el
desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb
les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
21. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o
les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són les
que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques, i el seu incompliment comportarà
les penalitats establertes allà i en els plecs.
Així mateix, quan així s’especifiqui al quadre de característiques, tindran caràcter d’obligació
contractual essencial essent el seu incompliment causa de resolució del contracte.
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22. Execució i supervisió del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o les empreses
contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula 25a d’aquest
plec.
23. Programa de treball
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de treball que
haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T del quadre de
característiques i, en tot cas, en els treballs de tracte successiu.
24. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa contractista està obligada al lliurament dels béns objecte del subministrament
en el temps i lloc fixats a l’apartat D del quadre de característiques. L’empresa contractista no té
dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans de
lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D del quadre de característiques, llevat que
l’Administració hagi incorregut en mora en rebre’ls.
Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 i
següents de la LCSP.
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el contracte.
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin
d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan
no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista s’estarà al que disposa l’article 195 de la LCSP.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
24.2 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte, o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes, o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula 21a, es podrà acordar la imposició de les
penalitats corresponents en els termes i condicions establerts en l’article 194 de la LCSP, en
funció de la gravetat de l’incompliment, d’acord amb la tipificació establerta al plec de
prescripcions tècniques.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es
refereix la clàusula 30a d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents:
-

L’incompliment lleu suposarà una penalització de fins a un màxim del 2% del preu del
contracte.

-

En cas d’incompliment greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una
penalització de fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l.
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En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les
penalitats següents:
-

L’incompliment lleu suposarà una penalització de fins a un màxim del 2% del preu del
contracte.

-

En cas d’incompliment greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una
penalització de fins a un màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l.

Si l’Administració opta per la imposició de penalitats establertes en aquesta clàusula, els imports
d’aquestes es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
25. Persona responsable del contracte
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte
que s’indica a l’apartat U del quadre de característiques, es designarà una persona responsable
del contracte que exercirà les funcions següents:
a) Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries
per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.
b) Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
c) Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produïa per motius imputables al
contractista.
26. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
27. Resolució de dubtes tècnics interpretatius
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
28. Abonaments a l’empresa contractista
28.1 L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments
efectivament lliurats, formalment rebuts per l’Administració, en els termes d’allò establert a
l’article 210 de la LCSP i en concordança amb el que disposa la clàusula 38a d’aquest plec.
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP. En cas que així s’estableixi a l’apartat D del quadre de
característiques, es podran realitzar pagaments parcials durant l’execució del contracte.
28.3 D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han de
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signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
28.4 El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
28.5 La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, d’11
de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya), i consten
en el quadre de característiques les dades necessàries per a l’emissió de la factura electrònica.
28.6 Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà
de fer constar en les factures corresponents, són les indicades al quadre de característiques del
contracte.
28.7 El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar a la web del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de l’estat
de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.
28.8 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
28.9 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la necessària per
a executar els subministraments en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindrà dret a
percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de les certificacions
expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient
d’adjudicació.
28.10 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.
29. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
30. Altres obligacions de l’empresa contractista
30.1 L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de
la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de
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condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa,
donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 24a d’aquest plec.
30.2 L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.
30.3 L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
30.4 L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de
la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
30.5 En particular l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en
l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció
d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el
plec de prescripcions tècniques. Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns objecte
d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així com tota
la documentació tècnica necessària perquè funcioni, almenys en llengua catalana.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
30.6 Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés amb ocasió del contracte; i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni
tractament ni edició informàtica, ni transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte.
30.7 L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc convingut.
En el cas de contractes d’arrendament l’empresa contractista té l’obligació d’assumir el
manteniment de l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència.
30.8 L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que es detalla a l’apartat J del
quadre de característiques.
31. Clàusula ètica
31.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o
indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de
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contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments
contractuals.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i
conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i
d’integritat que formen part de la relació contractual.
31.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació.
f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de
forma directa per previsió legal.
31.3 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i,
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que
no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió
Europea.
31.4 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials
d’execució del contracte.
31.5 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents:
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una
penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs,
que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels
fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la
reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la
quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte.
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de
competència.
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- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de
contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin
competents per raó de la matèria.
32. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a
l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades
per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que
estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 191 de la LCSP.
33. Modificació del contracte
33.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203
a 207 de la LCSP.
33.2 Modificacions previstes:
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsits/s, amb les condicions, l’abast i els
límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment detallat al quadre de
característiques.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.
33.3 Modificacions no previstes:
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats
previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin,
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
33.4 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l’article 153 de la LCSP i la clàusula 20a d’aquest plec.
33.5 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de
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la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de
contractació, es publicaran en el perfil de contractant.
34. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud
de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en
representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
35. Successió i cessió del contracte
35.1 Successió en la persona del contractista:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els
drets i obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les
societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de
l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi
produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència,
la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar,
a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc
que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva
vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.
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Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots
els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
35.2 Cessió del contracte:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent
per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes
que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura
pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien
a l’empresa que cedeix el contracte.
36. Subcontractació
36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de
característiques.
36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que tinguin
previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència tècnica, dels subcontractistes a qui encomanem la seva
realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i, en
cas que així s’estableixi a l’apartat J del quadre de característiques, s’ha de presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò
indicat en l’oferta, s’haurà de seguir el procediment establert a l’article 215.2 de la LCSP.
36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, desprès de l’adjudicació del contracte i,
com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista, i justificant
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics i humans de
què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de
contractar.
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Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva
aptitud.
36.1 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
36.2 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
36.3 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
següents conseqüències:
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del
subcontracte;
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits primer i segon de la lletra f
de l’article 211 de la LCSP.
36.4 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es refereix la
clàusula 30a d’aquest plec. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per
les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució
del contracte principal i dels subcontractes.
36.5 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
36.6 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
36.7 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
36.8 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix
pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes
i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes,
l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en
termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera
que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula 24a d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
37. Revisió de preus
D’acord amb allò establert a l’article 103 de la LCSP, no procedeix la revisió periòdica i
predeterminada del preu del contracte, llevat de que així s’especifiqui a l’apartat Q del quadre de
característiques.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
38. Recepció i liquidació
La recepció i la liquidació dels subministraments objecte del contracte es realitzaran conforme al
que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP.
Amb caràcter general, la recepció s’acreditarà mitjançant l’albarà confeccionat per l’empresa
contractista i la conformitat del mateix per part de la unitat promotora o el centre destinatari del
subministrament, llevat del supòsit en que, d’acord amb el que s’estableixi al plec de
prescripcions tècniques, procedeixi l’aixecament d’una acta de conformitat on s’informarà que els
béns subministrats responen a les característiques de l’oferta i s’ha verificat el seu correcte
funcionament i instal·lació.
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en l’acta de
recepció o de conformitat i l’Administració ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa
contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb el
contracte.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les clàusules
contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència expressa en els
certificats de recepció i de correcta execució.
39. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a
computar a partir de la recepció dels subministraments.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en béns subministrats,
l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició dels que siguin
inadequats o la seva reparació si és suficient.
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels béns
subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició
no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte de l’empresa
contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si s’escau, a què se li
reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si no
hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el
termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
40. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
-

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 98 relatiu a la
successió del contractista.

-

La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.

-

El mutu acord entre l’Administració i el contractista.

-

La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

-

La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis
mesos.
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-

L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

-

La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui
possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan,
donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions
impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en
més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA.

-

El desistiment abans de la iniciació del subministrament o la suspensió de la iniciació del
subministrament per causa imputable a l’Administració per un termini superior a quatre
mesos a partir de la data assenyalada en el contracte per al lliurament.

-

El desistiment una vegada iniciada l’execució del subministrament o la suspensió del
subministrament per un termini superior a vuit mesos acordada per l’Administració.

-

L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als
treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les condicions
establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors durant
l’execució del contracte.

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles
212, 213 i 307 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, MESURES CAUTELARS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL
41. Règim de recursos
A. En el cas de contractes de subministrament de valor estimat superior a 100.000 euros:
41.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de
la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les
condicions que hagin de regir la contractació; els actes de tràmit que 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; els acords
d’adjudicació d’aquest contracte i les modificacions del contracte basades en l’incompliment de
l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació hauria d’haver
estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició
del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44
i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
41.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en
matèria de contractació, procedirà la interposició del recurs d’alçada davant el conseller de Salut
d’acord amb el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
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de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; prèviament al recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
41.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
B. En el cas de contractes de subministrament de valor estimat inferior o igual a 100.000 euros:
41.4 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs d’alçada davant del
Conseller de Salut, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, prèviament al contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
41.5 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que
disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
42. Mesures cautelars
Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones legitimades per
interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic l’adopció
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
43. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
44. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions
litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte.
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Recomanacions per a empreses i persones
treballadores sobre actuacions vinculades a
les situacions que es puguin produir per
l’efecte del coronavirus SARS-CoV-2

Document consensuat el 18/05/2020 d’acord amb la informació
disponible en aquesta data
Revisable en funció de l’evolució de la situació

Introducció

El coronavirus SARS-CoV-2 és un tipus de coronavirus que afecta les persones i que
es va detectar per primera vegada el desembre del 2019 a la ciutat de Wuhan,
província de Hubei, a la Xina.
Els símptomes més comuns són febre, dificultat per respirar i/o tos. En els casos més
greus, la infecció pot causar pneumònia, insuficiència renal i altres complicacions.
Segons les informacions disponibles, el nou coronavirus SARS-CoV-2 es transmet
entre humans per via respiratòria per un contacte estret amb una persona infectada, o
be per tocar objectes o superfícies contaminades i després tocar-se la boca, els ulls o
el nas.
L'Organització Mundial de la Salut ha elevat la situació d'emergència de salut pública
ocasionada pel COVID-19 a pandèmia internacional. La rapidesa en la seva evolució,
a totes les escales, internacional i de país, ha requerit l'adopció de mesures, de
caràcter extraordinari i temporals, per tal de fer front a aquesta conjuntura, com la
declaració de l’estat d’alarma que restringeix la mobilitat i recomana el confinament
domiciliari, sempre que sigui possible, per la seva capacitat potencial de reduir la
probabilitat d'exposició i contagi per COVID-19.
A més, s’han articulat mesures que han incidit en la limitació de la mobilitat de les
persones treballadores. Opcions com el teletreball, o diferents alternatives de flexibilitat
empresarial que es proposa que es prioritzin quan sigui possible, han permès reduir la
possibilitat de contagi i, al mateix temps, minimitzar l'impacte negatiu sobre el teixit
empresarial i l'ocupació.
Aquestes mesures que han estat eficaces per reduir els contagis s’han reforçat amb la
regulació d’una paralització de les activitats productives no essencials i/o manteniment
de l’activitat mínima indispensable, com si fos un festiu, entre els dies 30 de març i 9
d'abril, (tots dos inclosos), per contribuir a reduir al màxim la mobilitat, causada
majoritàriament pels desplaçaments laborals i contribuir a frenar la propagació de la
Covid-19. Així, s’ha previst un permís retribuït recuperable per a les persones
treballadores per compte d'altri que no prestin serveis essencials, de caràcter obligatori
i amb les excepcions que es determinen.
El retorn a l’activitat laboral que permeti la recuperació social i econòmica en un
context en el qual encara no es pot comptar, a curt termini, amb una immunització
global o una vacuna totalment efectiva, s’ha de fer de forma esglaonada i s’ha de
garantir amb la màxima seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i
organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres
de treball.
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Així doncs, en el moment actual, el més important per al control de l’epidèmia del
coronavirus, és el compliment estricte de les mesures de protecció, tant individuals
com col·lectives i el reconeixement dels casos i l’aïllament dels contactes de forma
precoç.
Donat el poc coneixement que es té del virus, molts sistemes de detecció de la
malaltia encara no són del tot fiables quan s’utilitzen en persones sense símptomes o
sanes i podrien conduir a prendre decisions amb escàs fonament clínic i de salut
pública.
La PCR (Reacció en cadena de la polimerasa) és un procés que permet la detecció de
material genètic del virus SARS-CoV-2 des de l’inici de la infecció. És la prova més
rigorosa pel diagnòstic d’infecció causada per aquest virus i requereix una mostra
obtinguda per un professional sanitari i transport refrigerat fins a laboratori
especialitzat.
El test ràpid serològic és una prova que permet la detecció d’anticossos contra el virus
SARS-CoV-2 en la sang i n’existeixen de diversos en el mercat. Els tests han de
passar per un procés de validació previ per poder garantir la fiabilitat dels resultats,
però, tot i així, aquesta prova té una sensibilitat variable per detectar casos positius i
un escàs valor en el diagnòstic, però que augmenta a partir dels 7 dies d’inici dels
símptomes.
El Test d’ELISA (enzimoimmunoassaig sobre fase sòlida) és un test
amb requeriments i equipaments específics. Tenen millor sensibilitat que els tests
ràpids, tot i que entre la població amb malaltia lleu, també és menor.

En aquest context, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda,
Departament d’Interior, Departament de Salut, Departament de Territori i Sostenibilitat,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Departament d’Empresa i
Coneixement i CCOO, UGT, Foment i Pimec, en el marc del Consell de Relacions
Laborals, consideren necessari:

–

Efectuar un seguit de recomanacions de mesures preventives i organitzatives a
empreses i persones treballadores per tal de prevenir el risc de contagi del
coronavirus SARS-CoV-2 als centres de treball i orientacions per planificar una
tornada a la feina segura en el cas d’aturada d’activitat.

–

Proposar les actuacions possibles en l’àmbit de les relacions laborals que s’han
consensuat perquè Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i
accions que permeti dur a terme una millor actuació coordinada a les empreses
tenint en compte la gran diversitat del seu teixit empresarial.
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–

I.

Concentrar-se en detectar els possibles casos, i els seus contactes, i aïllar-los
per no fer del món laboral un entorn més de transmissió, de conformitat amb la
informació elaborada pel Departament de Salut ha elaborat per al retorn de
l’activitat empresarial i laboral:
•

Ús de tests microbiològics per la reincorporació laboral de
professionals.

•

Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el
procediment per a la realització de proves diagnòstiques destinades
a la detecció de la COVID-19 mitjançant laboratoris clínics i tot tipus
de centres o serveis privats posats a disposició del sistema públic de
salut de Catalunya.

–

Traslladar algunes consideracions sobre la determinació de la contingència
davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li
comporta un període d’aïllament preventiu.

–

Afavorir la mobilitat de personal vinculat al sector essencial de serveis d’atenció
a les persones en el context de l’emergència sanitària i social.

–

Proveir d’informació les empreses i les persones treballadores.

Recomanacions de mesures preventives i organitzatives a empreses i
persones treballadores i orientacions per planificar una tornada a la feina
segura en el cas d’aturada d’activitat

Com a premissa general, tant per part de les empreses com de treballadors i
treballadores, s’han de complir amb totes les disposicions i resolucions i tenir en
compte indicacions de les autoritats sanitàries i laborals, entre altres, establertes per a
restringir la mobilitat de les persones i que poden variar en funció de l’estat de la crisis
provocada per la COVID-19 i afavorir el confinament domiciliari, tot potenciant, quan
sigui possible, el teletreball i el treball a distància.
En compliment dels deures en matèria preventiva, l’empresa ha d’emprendre les
actuacions que calgui i els serveis de prevenció han de tenir un paper
d’assessorament rellevant i específic en el disseny i l’execució de les mesures que
s’especifiquen a continuació.
Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o acordar-les quan s’escaigui,
seguint els procediments legalment previstos, amb els comitès de seguretat i salut, o
amb la participació dels delegats i delegades de prevenció, sens perjudici dels temes
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que afectin les relacions laborals, que hauran de ser canalitzats cap als òrgans de
participació i representació legals.
A més, també s’haurà de preveure les mesures concretes per a persones treballadores
especialment sensibles i persones d’especial risc per les seves condicions biològiques
o personals conegudes.
A l’apartat de II. sobre Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals es
formulen un seguit de recomanacions per a la implantació de mètodes de treball a
distància o teletreball.

Totes les recomanacions que vénen a continuació han de ser preses en
consideració tant per part de les empreses que reprenen l’activitat com per part
d’aquelles que no l’hagin suspès en cas que no les tinguessin ja previstes.

Mesures prèvies a la represa de l’activitat
Cal preveure i planificar com la situació actual pot afectar a l’empresa i al procés
productiu, per tal d’identificar els processos essencials pel funcionament de l’empresa i
determinar quin serà l’equip presencial mínim de treballadores i treballadors.
L’organització preventiva haurà de valorar el risc per infecció per SARS-CoV2 en el si
de l’empresa i establir protocols i procediments addicionals per controlar el risc de
contagi, planificant les mesures a implantar i modificant, si cal, els procediments de
treball necessaris, per aconseguir dur a terme la represa de l’activitat en condicions de
seguretat.
És imprescindible que en cada empresa s'elabori un pla de contingència o protocol
general de seguretat i salut.
Sobre la base de la modificació de l'avaluació de riscos per part del Servei de
Prevenció, en el Pla de Contingències s'han de detallar les mesures raonables i
exigides per les autoritats sanitàries per impedir el risc de contagi del coronavirus
SARS-Cov2. Aquesta activitat preventiva ha de ser prèvia a la tornada a l'activitat.
Aquest pla de contingències, davant de l’actual situació i per donar la màxima
confiabilitat, ha de ser consensuat entre empresa i representants dels treballadors. En
cas de manca de consens, cal utilitzar els mecanismes de informació, consulta i
participació corresponents a la representació legal dels treballadors abans de la seva
aplicació.
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En el procés de confecció de l'adaptació de l'avaluació de riscos i en els protocols de
seguretat i salut resultants, han de ser consultats els delegats i delegades de
prevenció o els representants dels treballadors.
El pla haurà de ser objecte de seguiment constant per l'empresa i la representació dels
treballadors pel que podria ser convenient la constitució d'una comissió de seguiment
del mateix en aquelles empreses en les quals existeixin delegats i delegades de
prevenció o representació legal dels treballadors.
L'existència de EPIS (mascaretes, guants, etc.) i/o mesures de protecció col·lectiva
posades a disposició, d'ús obligat en els centres de treball en aquelles activitats
respecte de les que sigui necessari, ha de ser condició prèvia per a la represa de
l'activitat.
Entre les mesures a considerar, mentre es mantinguin les recomanacions de les
autoritats sanitàries de distanciació social, s’inclouen:


Establir i mantenir sistemes de teletreball i treball a distància sempre que sigui
possible.



Reiniciar l’activitat de manera gradual i reassignar tasques, d’acord amb els criteris
de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa (servei de
prevenció).



Prioritzar la incorporació al treball de les persones treballadores d’acord amb els
criteris de les autoritats sanitàries i de la modalitat organitzativa de l’empresa
(servei de prevenció), considerant els factors de risc intrínsecs de la pròpia activitat
i organització.



Identificar els serveis essencials o mínims i organitzar equips de treball separats
per evitar una possible afectació del virus col·lectiva i així garantir la seva
disponibilitat.



S'haurà de garantir la seguretat i salut de les persones treballadores especialment
sensibles enfront de la COVID-19, havent de reflectir-se aquest criteri en
l'avaluació de riscos. La seva incorporació ha d’estar vinculada a les indicacions
del servei de prevenció i una vegada s’hagin adoptat les mesures preventives
raonables.



Garantir que el personal treballador conegui els protocols i els nous procediments i
mesures a aplicar per tal d’evitar el risc de contagi (elaborar i distribuir material,
realitzar formació a distància prèvia a la reincorporació, etc.).



Reduir el temps de permanència en el centre de treball al mínim possible.
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Reduir el nombre de treballadors i treballadores presents de forma simultània quan
sigui necessari, per tal de garantir la distanciació entre els treballadors i
treballadores.



Establir horaris i torns especials per reduir el nombre de persones treballadores
presents al mateix temps.



Flexibilitzar els horaris.



Netejar i desinfectar adequadament els llocs de treball, especialment les zones
comunes i les superfícies de treball compartides. Les instal·lacions es netejaran
com a mínim una vegada al dia i depenent del seu ús, per exemple a cada canvi
de torn. Els menjadors, després de cada servei, els lavabos depenent de l'ús
s'augmentarà la freqüència diària.



Analitzar la distribució i organització dels llocs de treball per garantir que es pot
mantenir la distància de seguretat en totes les àrees d’ús comú.



Identificar les tasques en les què serà difícil respectar la distància de seguretat i
buscar possibles solucions, com barreres físiques i elements de separació entre
persones, modificar la forma d’executar la tasca (mecanitzar-la, utilitzant equips de
treball que permetin separar els/les treballadors/es, etc.), o l’ús d'equips de
protecció individual (en funció de l’avaluació de riscos).



La utilització d’equips de protecció respiratòria (EPI respiratori) i altres tipus de
mascaretes quirúrgiques i/o higièniques s’incorporaran obligatòriament d’acord
amb l’avaluació de riscos dels llocs de treball, indicacions del serveis de prevenció
o seguint les recomanacions de l’autoritat sanitària. El seu ús és recomanable en
general als llocs de treball amb espais compartits (especialment superfícies de
treball) o quan pugui ser més difícil el compliment estricte i permanent de les
distàncies de seguretat mínimes establertes.

Mesures en relació a la mobilitat


Flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida per evitar les hores punta del transport
públic i evitar aglomeracions.



Quan s’utilitzi vehicle particular cal viatjar en solitari, mantenint mesures
higièniques abans d’accedir al vehicle i també en baixar (neteja de manetes,
volant, palanca de canvi, neteja de mans, etc.). Poden desplaçar-se dues persones
en el mateix vehicle particular si desenvolupen l’activitat laboral al mateix centre de
treball i sempre respectant la mesura d’un ocupant per filera de seients i situats a
la distància màxima (en diagonal una de l’altra).
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Reduir el nombre de desplaçaments a través de mesures organitzatives i de
flexibilitat que permetin reduir el nombre de dies que cal presència física al centre
de treball.



S’eliminaran o evitaran els viatges no essencials.



Valorar per part de l’empresa facilitar un transport privat col·lectiu a les persones
treballadores, sempre limitant l’ocupació a 1/3 i mantenint distància d’1,5 metres.



Seguir les recomanacions de les autoritats en la matèria.

Recomanacions d’ús de transport públic:
Per tots els mitjans de difusió disponibles (megafonia, monitors, aplicacions, portals,
xarxes socials...), les autoritats de transport públic i els operadors insistiran en les
següents recomanacions als usuaris:
-

-

-

Eviteu utilitzar el transport públic si us trobeu malament o pertanyeu a un grup
de risc o si teniu algun símptoma compatible amb la malaltia.
Si la vostra activitat us ho permet, treballeu i feu gestions a distància. Si us heu
de desplaçar, eviteu les hores punta si us és possible.
Preveieu un temps més llarg de l’habitual per a fer els desplaçaments en
transport públic. Us podeu trobar amb limitacions d’accés i controls de
seguretat.
Porteu mascareta mentre utilitzeu el transport públic, tant dins dels vehicles
com a les estacions, parades i passadissos.
Procureu mantenir una distància de seguretat amb els altres usuaris del
transport públic.
Feu una cua ordenada i pacient en els passos d’entrada i de sortida d’estacions
ferroviàries i de metro.
A les parades d’autobús, feu una cua ordenada deixant l’espai de seguretat
entre usuaris. Feu-la recta, sense ocupar tota la vorera.
Deixeu espai a l’usuari que us precedeixi quan valideu.
A les estacions, quan circuleu pels passadissos, feu-ho per la vostra dreta,
deixant espai amb els usuaris que circulen en sentit contrari.
A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantingueu una sola
fila, sense avançar els que estiguin davant.
No ompliu els ascensors.
Si esteu a una andana o una parada d’autobús, deixeu un espai ampli davant
les portes i permeteu que els usuaris que surten ho puguin fer amb comoditat.
Entreu sense aglomerar-vos: el conductor esperarà.
Mentre espereu a l’andana l’arribada del tren, el metro o el tramvia distribuïuvos en tota la seva longitud per a mantenir la màxima separació amb la resta
d’usuaris.
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-

-

-

A l’interior del tren, el metro o el tramvia, distribuïu-vos en tota la longitud del
vehicle, mantenint la distància de seguretat amb d’altres usuaris. Procureu no
seure davant d’una altra persona, no ocupeu el passadís entre seients per a
facilitar els desplaçaments i deixeu lliure l’accés a les cabines dels/les
maquinistes.
En els serveis en autobús respecteu la distància de seguretat, no seieu en els
seients confrontats amb altres usuaris si estan ocupats i en la mesura possible
seieu en fileres diferents a les d’altres usuaris. Si s’assoleix l’ocupació màxima,
no hi pugeu i espereu el següent.
Recordeu que els conductors i conductores dels autobusos no venen bitllets i
que és convenient que tinguin la mínima interacció possible amb els usuaris.
Quan sortiu del transport públic, renteu-vos bé les mans amb aigua i sabó o
amb un gel hidroalcohòlic de seguida que pugueu.

http://territori.gencat.cat/ca/inici/index.html?page302842d3-47a9-11e8-941d005056924a59=2&googleoff=1

Mesures relacionades amb les zones comunes
Les zones comunes dels centres de treball (accés, passadissos, ascensors, vestuaris,
lavabos, zones de descans, menjador) requereixen una atenció especial per evitar el
risc de contagi, per la major probabilitat d’entrar en contacte amb superfícies i objectes
contaminats i de contacte directe entre persones.
Entre les mesures a adoptar s’inclouen, quan escaigui:


Establir zones d’entrada i sortida diferenciades per evitar l’aglomeració de personal
i garantir les distàncies de seguretat.



Establir entrades per torns i flexibilitzar horaris.



Evitar sistemes de fitxatge que impliquin el sistema dactilar.



Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.



Facilitar els accessos als espais, si pot ser amb sistemes mecànics o deixant quan
sigui possible les portes obertes, de forma que s’utilitzin les manetes el mínim
possible.



Fomentar l’ús de les escales en lloc de l’ascensor.



Preveure llocs separats on deixar la roba de treball i la de carrer.
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Preveure llocs on netejar-se les mans amb aigua i sabó o amb solució
hidroalcohòlica.



Disposar cubells amb tapa d’accionament amb pedal com a paperera per llençar
tovalloles i/o mocadors d’un sol ús.



Netejar les superfícies freqüentment amb aigua i lleixiu.



Establir zones de descans preveient un aforament màxim que permeti mantenir
una distància interpersonal superior a 1,5m.



Limitar l’ús del menjador sempre que sigui possible, limitant la manipulació i
consum d’aliments al centre de treball.



Preveure un ús esglaonat de zones comuns.



Els estris del menjador, si són reutilitzables, s'han de rentar amb aigua calenta i
sabó.



Establir sistemes per recordar la necessitat de mantenir la distància de seguretat.



Incrementar la freqüència de desinfecció del terra i de les superfícies amb major
contacte amb les mans.

Mesures relacionades amb les zones de treball


Garantir la ventilació adequada dels locals, natural o general forçada.



Reduir la possibilitat de contacte interpersonal (acotar i senyalitzar espais, barreres
de separació físiques, redistribució i separació de taules i mobiliari, etc.), garantint
una separació superior a 1,5m, inclús en les vies de circulació interiors.



L’ús d’eines, equips de treball, material d’oficina, telèfons, etc. serà preferiblement
individual. En cas contrari caldrà descontaminar-los després de cada ús.



Evitar, sempre que sigui possible, traslladar material o equips fora d’un àrea
concreta.



Quan sigui possible s’establirà una zona de recepció i una zona d’expedició de
material separades.



Prohibir les visites externes no relacionades amb la feina.
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Evitar les reunions presencials, afavorint les videoconferències o altres sistemes no
presencials.



Si la valoració del risc per infecció per SARS-CoV2 indica la necessitat d’utilitzar
equips de protecció individual front el risc de contagi per coronavirus, caldrà
garantir la seva distribució i que els treballadors i treballadores estan correctament
formats i informats sobre el seu ús.

En locals amb accés al públic s’adoptaran mesures per garantir la distància de
seguretat o instal·lar elements de separació tant entre les persones treballadores així
com entre la clientela.

Mesures higièniques, de neteja i desinfecció
Caldrà mantenir les mesures i hàbits higiènics generals per evitar la dispersió i el
contagi pel coronavirus:


Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús i tirar-lo tot seguit a un cubell
amb tapa d’accionament amb pedal o amb la cara interna del colze en el moment
d’estossegar o esternudar i rentar-se les mans de seguida.



Garantir la disponibilitat i fàcil accés a aigua i sabó i/o solucions desinfectants per a
la neteja de mans, distribuïdes per l’empresa.



Rentar-se les mans amb aigua i sabó de forma freqüent i sempre abans d’accedir i
abandonar el lloc de treball .



Extremar la higiene personal a lavabos i dutxes.

Es recomana realitzar una neteja i desinfecció dels espais de treball de forma
periòdica, especialment de les superfícies que es toquen amb les mans com manetes,
polsadors, teclats, taules, mostradors, eines, passamans en escales, etc. així com de
les zones comuns.
Aquesta periodicitat de neteja s’hauria d’intensificar en espais on hi accedeixin
persones externes a l’empresa, zones de recepció de materials....
Sempre que sigui possible, les taules, materials i superfícies de treball hauran de ser
de fàcil neteja i desinfecció.
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Coordinació empresarial
Totes les mesures adoptades per evitar el contagi del coronavirus s’hauran de fer
extensives a altres treballadors i treballadores que accedeixin al centre de treball
(proveïdors, subcontractistes, empreses d’obres o serveis o treballadors autònoms) i
de la mateixa manera, caldrà garantir que els treballadors propis quedin protegits quan
es desplacin a realitzar la seva feina en altres centres de treball d’altres empreses o
clients.

Serveis de Prevenció i valoració de les situacions vinculades al coronavirus
En primer lloc, pel què fa l’ús de tests per al retorn a l’entorn laboral, cal indicar que la
prova diagnòstica en cap cas pot substituir les mesures preventives recollides en
aquest document de recomanacions i anteriorment descrites, entre les quals, la
distància de seguretat i higièniques.
Segonament, remarcar que qualsevol entitat, institució, empresa o organització de
naturalesa pública o privada, aliena a la Generalitat de Catalunya i al seu sector públic,
que plantegi la realització o compra de proves diagnòstiques haurà de demanar
autorització prèvia a la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària i disposar
de la prescripció de la prova per part dels serveis de prevenció de riscos laborals o
d'una altra modalitat de prevenció, tenint en compte els criteris i les indicacions
recollides en els protocols d'actuació del Departament de Salut i la resta de requisits
que s’indiquen a la Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, referenciada.
Al següent enllaç es troba la informació corresponent als nous tràmits per a la
realització de tests de coronavirus mitjançant laboratoris clínics i centres o serveis
privats:
https://salutweb.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Nous-tramits-per-a-la-realitzacio-detests-de-coronavirus-mitjancant-laboratoris-clinics-i-centres-o-serveis-privats
Respecte al procediment, remarcar que a la informació genèrica consta el termini
màxim que estableix la normativa corresponent. No obstant, el compromís del
Departament de Salut és resoldre les sol·licituds, sempre que aquestes siguin
correctes en temps i forma, en un termini de 4 dies laborables.
Els serveis de prevenció de riscos laborals han de col·laborar en la valoració de la
infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 de la simptomatologia i temperatura amb el
mitjà que cregui oportú, quan sigui possible, i abans de l’entrada al lloc de treball.
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Supòsits en què es planteja l’ús de tests microbiològics:
1. Persones que es reincorporen al lloc de treball
Es tracta de les persones treballadores que han estat al domicili amb motiu de les
indicacions de les autoritats sanitàries durant la fase de confinament.
En el moment que es faci indicació de reincorporació al lloc de treball, si no tenen ni
han tingut símptomes compatibles amb malaltia Covid-19 o no han tingut contacte de
risc, s’incorporaran al lloc de treball d’acord amb les indicacions d’higiene i distància de
seguretat i tota la resta de recomanacions de mesures preventives i organitzatives
recomanades pel Consell de Relacions Laborals.
No hi ha obligació de realitzar test microbiològic en aquesta circumstància.
En l’àmbit laboral i comunitari es mantindran sempre les estrictes normes de protecció,
d’higiene i distància de seguretat recomanades que són essencials per disminuir el risc
d’emmalaltir i/o de ser vector de transmissió.
2. Persones treballadores que presenten símptomes compatibles amb Covid-19
Aquelles persones treballadores que presentin símptomes compatibles amb la infecció
pel coronavirus SARS-CoV-2 (febre, dificultat per respirar o tos, i altres símptomes
atípics com la odinofàgia -dolor al menjar-, anòsmia -falta d’olfacte-, agèusia -falta
gust-, dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, o els que determinin les
autoritats
sanitàries)
poden
fer
el
test
que
es
troba
a
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/stop-covid19-cat/
o utilitzar l’aplicació del Departament de Salut per mòbils STOP COVID19 CAT i seguir
les recomanacions de les autoritats sanitàries. Per consultes generals s’ha de trucar al
012; i per urgències per coronavirus i sanitàries s’ha de trucar al 061. Només en cas
d’emergències s’ha de trucar al 112.
Cal informar a les persones treballadores que, en cas de símptomes compatibles amb
el coronavirus es quedin a casa, segueixin les recomanacions de les autoritats
sanitàries, així com aquells tràmits que siguin preceptius en cada moment, amb
comunicació al sistema sanitari com a la seva empresa, en aquesta situació
excepcional d’alarma sanitària.
A les persones treballadores amb símptomes compatibles amb Covid-19, se’ls podrà
fer el diagnòstic clínic i testatge microbiològic amb PCR, segons el perfil de gravetat i
risc, sempre per part d’una entitat autoritzada per l’autoritat sanitària.
La presència de símptomes, encara que siguin lleus, serà sempre una indicació per a
aïllament a domicili, mantenint les normes d’higiene i protecció de convivents. En tot
cas l’aïllament de la persona o contactes propers haurà de ser valorat i validat pel
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servei públic de salut. En cas de mostrar signes de gravetat, caldrà considerar l’ingrés
hospitalari.
En l’àmbit laboral, les persones actives laboralment que siguin casos confirmats i no
requereixin ingrés hospitalari seran tractats de la mateixa forma que la població
general quant a l'aïllament. Per a la reincorporació al seu lloc de treball serà
necessària, a més de la resolució dels símptomes almenys 3 dies abans del final de
l'aïllament, la realització d'una PCR. En cas que sigui negativa, el professional es
reincorporarà a la feina i farà servir una mascareta quirúrgica fins que es compleixin 14
dies des de la data d'inici de símptomes. En cas que la PCR continuï essent positiva
no podrà reincorporar-se al seu lloc de treball i se li donarà una nova cita per repetir la
PCR.
3. Persones treballadores a qui s’ha indicat aïllament per contacte de risc
En cas de confirmar-se contacte estret per exposició a un cas mentre presentava
símptomes sense protecció, s’indicarà per part del servei públic de salut aïllament
domiciliari amb normes d’autovigilància, higiene i de protecció de convivents.
A partir dels 7 dies, si no han aparegut símptomes es pot practicar una PCR que, de
ser negativa, permetrà que la persona es reincorpori al lloc de treball complint amb les
indicacions d’higiene i distància de seguretat recomanades. En cas de no realitzar-se
PCR, la persona romandrà a domicili fins a 14 dies, podent-se reincorporar sense test
PCR si no ha desenvolupat símptomes, complint amb les indicacions d’higiene i
distància de seguretat recomanades.
D’acord amb la Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos
laborals (SPRL) del Departament de Salut per fer front a la pandèmia de COVID-19 els
serveis sanitaris del SPRL són els que desenvoluparan l’estudi de contactes, per la
qual cosa hauran d’informar a les persones treballadores i a les empreses clients el
procediment que estableixin, dels casos confirmats, probables o possibles dels quals
siguin coneixedors, per poder fer l’estudi.
Els serveis de prevenció coordinadament amb els comitès de seguretat i salut laboral
faran el seguiment tant dels aïllaments com dels casos, coordinadament amb les
mútues i servei públic de salut.
Concertar també la implicació dels serveis de prevenció i els comitès de seguretat i
salut laboral tant en el seguiment dels aïllaments com de les incapacitats laborals, en
col·laboració, si escau, amb les mútues o els òrgans competents.
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Mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en
entorns d’assistència medicosanitària, sociosanitaria, residencial i penitenciària.
Les persones que presten serveis d’atenció́ en entorns d’assistència medicosanitària,
sociosanitària, residencial (com ara serveis residencials assistits de gent gran,
discapacitat i salut mental) i penitenciària tenen un risc superior al de la població́
general i atenen persones molt vulnerables a la COVID-19.
El concepte de persona treballadora que presta serveis en entorns d’assistència
medicosanitària, sociosanitària, residencial i penitenciària correspon a tota activitat que
implica que la persona hagi de dur a terme una intervenció́ directa o indirecta a
persones pacients o usuàries i que ha estat diagnosticat d’infecció́ per coronavirus
SARS-CoV-2 o que és sospitós de ser-ho i, en aquest sentit, inclou tant el personal
sanitari com el personal no sanitari (d’atenció́ , personal de neteja, manteniment, etc.).
Es garanteix per part del Departament de Salut per a aquestes persones la realització
del test per al diagnòstic de COVID-19 quan sigui necessari.
Per tant, les empreses que presten serveis en aquests àmbits d’activitat han de tenir
permanentment actualitzada la informació́ , a efectes de coordinació́ de l’activitat
preventiva.
Les recomanacions sobre les mesures de protecció́ de la salut d’aquests treballadors i
treballadores amb risc derivat de la seva activitat laboral les trobareu en el
procediment d’actuació́ davant de casos d’infecció́ pel nou coronavirus SARS-CoV-2
(Agència de Salut Pública de Catalunya):
–

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/procediment-actuacio-coronavirus.pdf

En relació́ a l’ús de qualsevol equip de protecció́ individual, és aconsellable seguir les
directrius i recomanacions de la OMS sobre l’ús racional dels equips de protecció́
individual que es basen en tres actuacions fonamentals:
1. Minimitzar la necessitat d’EPI mitjançant mesures de tipus tècnic i organitzatiu
(com l’establiment de barreres físiques, senyalització́ de distàncies mínimes de
separació́ , etc.)
2. Assegurar que l’ús dels EPI és el correcte, justificat i apropiat en funció́ del risc
d’exposició́ (tipus d’activitat) i dinàmica de transmissió́ del patogen. Cal tenir en
compte que la sobre utilització́ d’EPI pot provocar carències en el mercat.
3. Coordinar-se amb les cadenes de subministrament d’EPI nacionals i internacionals
Documents de consulta:
OMS Recomanacions sobre l’ús racional dels Equips de protecció́ individual:
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–
–
–

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technicalguidance/infection-prevention-and-control
Equips de protecció individual (EPI) respiratòria per protegir el personal treballador
contra l’exposició a agents biològics per via respiratòria
Guia d’actuació per a la prevenció de riscos laborals davant d’agents biològics
perillosos altament transmissibles en centres sanitaris.

Cal destacar que en els procediments que generen aerosols, s’han de reduir al mínim
el nombre de persones presents en l’habitació́ i totes han de portar:





Mascareta d’alta eficàcia, preferiblement de tipus FFP3 (en cas que no n’hi
hagi, de tipus FFP2) ), en entorns sanitaris preferiblement sense vàlvula.
Protecció́ ocular ajustada de muntura integral o protector facial complet.
Guants preferiblement de nitril, o bé làtex o sense pols i de protecció contra
virus..
Vestit/granota o bates impermeables de màniga llarga (si la bata no és
impermeable i es preveu que hi hagi esquitxos de sang o altres fluids corporals,
cal afegir-hi un davantal de plàstic). Valorar l’ús de polaines i/o capuç en funció
de la tasca i el nivell de risc

Mesures especials per a treballadors i treballadores que presten serveis en
l’atenció domiciliaria
La treballadora o el treballador que faci atenció domiciliària ha de conèixer que les
persones d’edat avançada són especialment vulnerables i davant dels símptomes com
febre, tos, mal de coll podria estar davant d’una clínica compatible amb la malaltia per
coronavirus o COVID-19 i per tant, cal que es posi en contacte amb el 061, i seguir les
indicacions del professional sanitari.
Mesures per la treballadora a domicili davant la sospita d’un cas:


En entrar a l’habitació, la persona aïllada ha de portar mascareta quirúrgica i la
persona cuidadora quan hi hagi contacte amb la persona afectada o amb els seus
fluids, han de portar un equip de protecció (FPP2 o FPP3), ulleres, guants
preferiblement nitril o làtex i bata resistent als fluids.



Cal rentar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica sovint tant la
treballadora com la pacient i utilitzar tovalloles de paper després de rentar-se les
mans.



S’ha de mantenir una bona ventilació de les àrees compartides de la llar, i ventilar
un mínim de 10 minuts, 3 cops al dia.
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La roba de les persones malaltes s’ha de tancar en una bossa amb tancament
hermètic fins el moment de rentar-la. Cal rentar-la amb sabons o detergents
habituals a 60-90 ° C i deixar que s'assequi completament.



Els coberts, gots, plats i altres estris reutilitzables es rentaran amb aigua calenta i
sabó o preferiblement en el rentaplats.



Les superfícies que es toquen amb freqüència (tauletes de nit, mobles de
dormitori...), les superfícies del bany i vàter hauran de ser netejades i
desinfectades diàriament amb un desinfectant domèstic que contingui lleixiu diluït
(1 part de lleixiu domèstica al 5% en 50 parts d'aigua) preparat el mateix dia que es
va a utilitzar.

Enllaç del Departament de Salut sobre aïllament domiciliari per a possibles casos de
coronavirus SARS-2 CoV 19 complementari a les propostes anteriors:
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/materialdivulgatiu/coronavirus-aillament-domiciliari-ciutadania-A4.pdf

II.

Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals

Mesures organitzatives
Recomanació genèrica d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació
(TIC)
Es recomana prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa per a
la realització del treball, les reunions presencials, els desplaçaments i els viatges. Les
TIC propicien l’adaptació organitzativa i substitueixen la ubicació física al centre de
treball per mitjà del treball remot (utilitzant les eines bàsiques associades al lloc de
treball, com ara el correu electrònic, el telèfon o la connexió remota a la mateixa
estació de treball), de manera que minimitzen el risc.
La recomanació d’utilització de les TIC, contraposada a una cessació temporal o
reducció de l'activitat, si això és tècnica i raonablement possible i si l'esforç d'adaptació
necessari resulta proporcionat, respon a l’objectiu prioritari de garantir que l'activitat
empresarial i les relacions de treball es reprenguin amb normalitat després de la
situació d'excepcionalitat sanitària.
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Teletreball (e-treball) i treball a distància (flexibilitat locativa)
D’acord amb l’apartat genèric anterior és recomanable vehicular mesures de flexibilitat,
com ara el teletreball, en els casos en què sigui possible i ho permeti l’activitat o
sector, així com el treball a distància per la seva capacitat potencial de reduir la
probabilitat d'exposició i contagi per la COVID-19.
El Treball a distància es prioritari enfront del cessament temporal o a la reducció de
l’activitat.
El règim de prestació de serveis en la modalitat de teletreball és voluntari.
Actualment, no existeix una normativa específica sobre teletreball i treball a distància,
més enllà de les indicacions recollides en l'article 13 de l'Estatut dels Treballadors, i les
previsions del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.
L’Acord Marc Europeu sobre el Teletreball (AET) és una referència reguladora, útil i
equilibrada per a les relacions derivades d’aquesta nova forma de gestió de l’activitat
empresarial. Així mateix l’AIC al seu capítol XV estableix recomanacions envers al
teletreball.
Si el teletreball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball,
l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, si no
hi ha representació legal o sindical, cal pactar o negociar-ne la viabilitat amb caràcter
temporal, a més de la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans
necessaris per portar-lo a terme i l’acord pel qual s’estableixi el teletreball o treball a
distància s’ha de formalitzar per escrit.
A aquests efectes es pot prendre en consideració l’apartat corresponent en aquesta
matèria de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del
temps de les persones treballadores, i també el contingut de l’Acord interprofessional
de Catalunya 2018-2020 i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball.
Per a les empreses i llocs en els quals la modalitat del teletreball no estava
implementada amb anterioritat, la urgència que exigeix l'actual situació
d'excepcionalitat aconsella una adaptació d'aquestes obligacions, amb caràcter
temporal i exclusivament als efectes de respondre a les necessitats sanitàries de
contenció actualment vigents.
En qualsevol cas, l’empresa, en compliment del seu deure de protecció de l'article 14
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals ha de vetllar per
l’acompliment de les previsions de la Llei, especialment en matèria de riscos
psicosocials i ergonòmics.
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Així doncs, s’entén complerta l'obligació d'efectuar l'avaluació de riscos, en els termes
que preveu l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals, amb caràcter excepcional, a través d'una autoavaluació realitzada
voluntàriament per la mateixa persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial
decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a
l'impacte econòmic i social del COVID-19.
En aquest sentit es recomana seguir les indicacions que es puguin donar des dels
Serveis de Prevenció de les empreses, les que s’hagin pogut fixar des de la negociació
col·lectiva, així com les guies i recomanacions que puguin existir en relació al sector
d’activitat i especificitats de l’empresa.
Es recomana, a més, que les empreses elaborin Guies d’implementació del teletreball
o treball a distància negociades i que les garanties que s’hi pactin vagin guiades pels
principis de voluntarietat, responsabilitat, compromís, reversibilitat, no consolidació,
manteniment de condicions bàsiques, així com tots aquells altres principis i valors de
l’organització que es considerin adients.
A continuació, es fa una proposta de possibles continguts per a una Guia:


En relació a les condicions laborals i d’ocupació s’hauria de fer referència a:
o L’establiment de la jornada i horari de cada persona treballadora.
o La concreció de les tasques encomanades.



Quant a l’organització del treball i l’àmbit de la vida privada:
o Posar en marxa procediments i mètodes de treball, així com la manera de
reportar els resultats.
o Establir una franja horària específica per a la realització de
videoconferències i atenció telefònica, tenint en compte el dret a la
desconnexió digital, conciliació i d’intimitat de les persones treballadores.



La salut i la seguretat:
o Recordar les condicions mínimes que hauria de reunir l'espai de treball.
o Especialment, preveure riscos relatius a l’ús intensiu de pantalles de
visualització de dades.

Al respecte es pot consultar els recursos disponibles a:
https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_trebal
l/eines_avaluacio/teletreball/


Els equips i eines necessaris per al desenvolupament de l’activitat



Establir les mesures necessàries per mantenir la seguretat i protecció dels equips
informàtics fora de centre de treball i, conseqüentment, de les dades que puguin
tenir d’acord amb la llei de protecció de dades.
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La formació de les persones treballadores, en cas que sigui necessari, centrada en
els equips tècnics posats a la seva disposició i en les característiques d'aquesta
forma d'organització de la feina i possibilitat de programar activitats de formació
professionalitzadora en entorn virtual.

Altres mesures de flexibilitat interna
Tal i com s’ha exposat a l’apartat preventiu, quan la prestació del servei sigui
imprescindible de forma presencial, cal organitzar el treball de manera que es redueixi
el nombre de persones treballadores exposades, establint regles per a evitar i reduir la
freqüència i el tipus de contacte de persona a persona, com per exemple règims de
torns o la fixació d’horaris especials.
S’ha d’informar que la permanència en els establiments comercials l'obertura dels
quals estigui permesa haurà de ser l’estricament necessària perquè els
consumidors/es puguin realitzar l'adquisició d'aliments i productes de primera
necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis
establiments. A més, cal garantir la distància de seguretat recomanada.
Es proposa que les empreses contemplin la possibilitat de flexibilització dels horaris
d’entrada i sortida per tal que s’evitin les hores punta del transport públic, amb
freqüències considerablement reduïdes.
Es recomana que la persona treballadora estigui proveïda del Certificat auto
responsable de desplaçament en el marc de l’estat d’alarma per la crisi sanitària per la
COVID-19, preferentment segellat per l’empresa, que es troba a la pàgina del
Departament d’Interior:
https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_e
mergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificatautoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitariaper-la-covid-19/
Es proposa adoptar, preferentment i temporalment, mesures de flexibilitat interna
negociades entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones
treballadores pel que fa a possibles modificacions de la jornada segons els
procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que
n’aconsellin l’adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i
les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin adaptar les necessitats
particulars de la situació.
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En cas que hi hagi raons justificades, per exemple, i sempre tenint en compte les
premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, es proposen mesures com aquestes:








ajustaments de la producció
acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats
productives
possibles adaptacions del calendari laboral
programació o reprogramació d’activitats formatives o informatives.
redistribució de la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
establiment de sistemes de permisos que permetin ajustar la càrrega de treball
establiment de regles de compensació per al període de reorganització del temps
de treball

A aquests efectes es pot prendre en consideració l’apartat corresponent en aquesta
matèria de les Recomanacions per a la negociació col·lectiva en matèria de gestió del
temps de les persones treballadores, i també el contingut de l’Acord interprofessional
de Catalunya 2018-2020 i de l’Acord marc europeu sobre el teletreball.
Cal tenir en compte que, entre les actuacions necessàries per evitar la transmissió
comunitària del COVID-19, s’ha produït el tancament dels centres educatius i centres
de dia, entre altres establiments públics i privats. En conseqüència, s’ha considerat
imprescindible establir mesures per tal que les persones treballadores puguin
absentar-se de la feina davant la necessitat d'atendre la cura de persones al seu
càrrec, sense veure afectades negativament en l'àmbit laboral.
La normativa dictada en aquestes circumstàncies excepcionals, Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte
econòmic i social del COVID-19, ha previst que les persones treballadores per compte
aliena que acreditin deures de cura respecte de el cònjuge o parella de fet, així com
respecte dels familiars per consanguinitat fins al segon grau de la persona treballadora
tindran dret a accedir a l'adaptació de la seva jornada i / o a la seva reducció.
Es defineixen les situacions que justifiquen aquests drets:


Quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l'atenció d'una
altra que per raons d'edat, malaltia o discapacitat, necessiti de cura personal i
directe com a conseqüència directa del COVID-19.



Per decisions adoptades per les autoritats relacionades amb el COVID-19 que
impliquin tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que
dispensin cura o atenció a la persona necessitada dels mateixos.



Quan la persona que fins al moment s'hagués encarregat de la cura o assistència
directes de cònjuge o familiar fins a segon grau de la persona treballadora no
pogués seguir fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.
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En aquests casos, s’estableix el dret alternatiu a l'adaptació de la jornada, enfront de
l'absència, susceptible de generar menys efectes adversos tant en la persona
treballadora com a la pròpia empresa.
És un dret individual de les persones treballadores amb obligacions de cura i es
recomana que es parteixi del principi del repartiment corresponsable de les obligacions
de cura i l'evitació de la perpetuació de rols a l’àmbit familiar.
La petició ha de ser justificada, raonable i proporcionat en relació amb la situació de
l'empresa , particularment en el cas que siguin diverses les persones treballadores que
accedeixen a la mateixa en la mateixa empresa i els conflictes que puguin generar-se
seran resolts per la jurisdicció social.
Aquesta mesura de l'adaptació de la jornada, en línia amb les propostes anteriors pot
consistir en canvis de torn, alteració d'horari, horari flexible, jornada partida o
continuada, canvi de centre de treball, canvi de funcions, canvi en la forma de
prestació de la feina, incloent-hi la prestació de treball a distància, o en qualsevol altre
canvi de condicions que estigués disponible a l'empresa o que pogués implantar-se de
manera raonable i proporcionada, tenint en compte el caràcter temporal i excepcional
de les mesures previstes.
La seva concreció inicial correspon a la persona treballadora, tant en el seu abast com
en el seu contingut, sempre que estigui justificada, sigui raonable i proporcionada,
tenint en compte les necessitats concretes de cura que ha de dispensar la persona
treballadora, degudament acreditades, i les necessitats d'organització de l'empresa.
Empresa i persona treballadora hauran de fer el possible per arribar a un acord.
L’altra dret que es configura és una "reducció de jornada especial", en el marc de
l'article 37.6 de l'Estatut dels Treballadors, amb totes les garanties d'aquesta regulació,
però amb especialitats que el fan més flexible.
La reducció de jornada especial s'ha de comunicar a l'empresa amb 24 hores
d'antelació, i podrà arribar al cent per cent de la jornada si resultés necessari, sense
que això impliqui canvi de naturalesa a efectes d'aplicació dels drets i garanties que
estableix l' ordenament per la situació prevista en l'article 37.6 de l'Estatut dels
Treballadors.
En cas de reduccions de jornada que arribin a el 100% el dret de la persona
treballadora haurà d'estar justificat i ser raonable i proporcionat en atenció a la situació
de l'empresa.
A més, si la persona treballadora ja gaudia d'una adaptació de la jornada per
conciliació, o de reducció de jornada per cura de fills o familiars, o d'algun dels drets
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de conciliació previstos en l'ordenament laboral, inclosos els que estableix el mateix
article 37, podrà renunciar-hi temporalment o modificar-la.
Tot i així, si no hi ha opció a cap altra mesura alternativa i sigui necessari suspendre el
contracte de treball, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que
preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels treballadors.

III.

Consideracions sobre la determinació o no de contingència davant
l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li
comporta un període d’aïllament preventiu.

El Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s’adopten determinades mesures
urgents en l’àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública, preveu mesures
amb la finalitat d'evitar la propagació de la malaltia COVID-19 i mantenir la protecció
social dels treballadors i treballadores per compte propi o aliè.
En el seu article cinquè s'inclou la previsió que els períodes d'aïllament o contagi de
les persones treballadores tindran la consideració, amb caràcter excepcional,
de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació
econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social, llevat que es provi
que el contagi de la malaltia s'ha contret com a causa exclusiva en la realització de la
feina en els termes que assenyala l'article 156 de el text refós de la Llei General de la
Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en
aquest cas serà qualificada com a accident de treball.
Per a aquells períodes d'aïllament o contagi que s'hagin produït amb anterioritat a
l'entrada en vigor del Reial decret llei mencionat, el què es disposa al seu article
cinquè s’aplicarà retroactivament a la data en la qual s'hagi acordat l'aïllament o
diagnosticat el contagi.
Davant l’obligació de confinament o aïllament, el teletreball pot ser una alternativa,
d’acord amb la normativa laboral, a la incapacitat temporal i la suspensió del contracte
de treball. En concret, en aquells casos en què no hi ha una patologia incompatible
amb el treball, o bé, quan l’aïllament no és incompatible amb la possibilitat efectiva de
realitzar aquest per altres mitjans no presencials. En aquells casos en què s’opti per
aquesta mesura cal acordar la forma i condicions de prestació d’aquest tipus de treball
descrites anteriorment.
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IV.

MOBILITAT DE PERSONAL VINCULAT AL SECTOR ESSENCIAL DE
SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

La pandèmia de COVID-19 està suposant una crisi sanitària a nivell global que s'ha
transmès a l'economia i la societat a una velocitat inesperada i que ha afectat de
manera directa tant a l'activitat productiva com al benestar de les persones i, molt
especialment, als col·lectius més vulnerables.
Per tal d’evitar escenaris de contagis generalitzats s'han establert mesures de
contenció extraordinàries com l’odre de tancament de diversos establiments com els
centres de dia i la suspensió de determinats serveis essencials d’atenció a les
persones.
La disrupció temporal d’aquestes activitats ha comportat la consegüent necessitat
d'atendre la cura d’aquestes persones i de reforçar els serveis de proximitat de
caràcter domiciliari per garantir les cures, el suport, la seguretat i l'alimentació,
especialment els dirigits a persones grans, amb discapacitat o en situació de
dependència, considerant, a més, el major risc que assumeixen aquestes persones en
cas de contagi.
En aquest context, marcat per l’excepcionalitat de la situació, és recomanable adoptar
solucions transitòries que permetin fer front a la necessitat de prestar serveis
essencials a les persones amb algun tipus de dependència.
Així doncs, es proposa facilitar i flexibilitzar la mobilitat de personal que tingui suspesa
temporalment la seva activitat per a atendre aquestes situacions d’emergència social i
sempre atenent a criteris de proporcionalitat en la seva aplicació. Aquesta mobilitat
haurà de ser sempre comunicada a la representació legal de les persones
treballadores ( RLT) i es recomana que sigui consensuada en tots els casos.
S’hauran de valorar les circumstàncies personals i de salut de les persones
treballadores susceptibles de mobilitat.
Aquesta mobilitat de personal vinculada a serveis essencials d’atenció a les persones
haurà de tenir en compte qüestions com les titulacions acadèmiques o professionals
que capaciten per a la prestació del servei i considerar la posició en què queda la
persona treballadora en les noves funcions des del punt de professional, és a dir,
caldrà posar en relació les seves aptituds, coneixements i formació amb el contingut
de les noves tasques assignades. A més es tindrà en compte la possible repercussió
de la mesura en els àmbits de la conciliació laboral i personal.
S’establirà que les modificacions, a més, no es perllongaran més enllà de la situació
originada per l’emergència sanitària pel COVID-19.
S’haurà de negociar la prestació de reforç i suport quant a jornades, horaris i llocs on
caldrà prestar el servei essencial.
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Es garantirà que les persones afectades per la mobilitat que té per causa aquesta
emergència sanitària, reben la necessària informació i formació en prevenció de riscos
laborals i totes les mesures preventives requerides per a prestar el servei al qual
quedin afectes.
En qualsevol cas, les divergències que puguin sorgir en els casos en que s’adoptin les
mesures recollides en aquest apartat seran resoltes amb la mediació del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, prèvia comunicació al Consell de Relacions
Laborals.

V.

FONTS D’INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES I LES PERSONES
TREBALLADORES

Atès que el coneixement sobre el mecanisme de transmissió, el nombre de persones
infectades, la gravetat i altres característiques del coronavirus SARS-CoV-2 i la
consegüent malaltia COVID-19 estan en progrés continu, cal estar ben informats.
La situació epidemiològica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 obliga a estar
permanentment subjectes a les revisions que s’acordin per les autoritats competents,
especialment per les sanitàries.
En conseqüència, és necessari estar pendents de les instruccions que les autoritats
competents puguin emetre per diferents canals d’informació, en consonància amb les
competències que aquestes tenen en el control i el seguiment de la malaltia a
Catalunya.
Els canals d’informació són els següents:
Departament de Salut
–

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/

–

Preguntes i respostes sobre el nou coronavirus 2019-nCoV

–

Ús de tests microbiològics per la reincorporació laboral de professionals

–

Resolució SLT/936/2020, de 4 de maig, per la qual s'ordena el procediment per a
la realització de proves diagnòstiques destinades a la detecció de la COVID-19
mitjançant laboratoris clínics i tot tipus de centres o serveis privats posats a
disposició del sistema públic de salut de Catalunya.

-

Directrius Salut reincorporació treball
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-

Les proves de detecció de la COVID-19

-

Preguntes i respostes sobre les proves de detecció de la COVID-19

Informació per a professionals o col·lectius específics :
–

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/materialprofessionals/

–

Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARSCoV-2

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
–

Coronavirus SARS-CoV-2. Espai web de l’Institut Català de Seguretat i Salut
Laboral

–

https://treball.gencat.cat/ca/ambits/seguretat_i_salut_laboral/riscos_i_condicions_tr
eball/mesures_per_risc/risc-biologic/

–

Per què és important rentar-se les mans

–

Com rentar-se les mans

–

Resolució TSF/759/2020, de 22 de març, per la qual es concreten les mesures de
distància entre treballadors i treballadores i amb les persones usuàries amb les
quals interactuen en els centres de treball.

Departament d’Interior
- PLA D’ACTUACIÓ DEL PROCICAT per emergències associades a malalties
transmissibles emergents amb potencial alt risc
- Preguntes sobre restriccions d'activitats

Barcelona, 18 de maig de 2020
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