PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DE PÒLISSES
D’ASSEGURANÇA DE LA XARXA AUDIOVISUAL LOCAL, SL
Expedient 16/2018
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
1.1) Definició de l'objecte del contracte
És objecte del present plec la contractació promoguda per la Gerència de la XAL dels serveis
d’assegurança de la Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL).
Els lots en què es divideix la contractació són els següents:
1) Lot 1: contractació d'una pòlissa d'assegurança de danys materials als edificis i instal·lacions
de la XAL.
2) Lot 2: contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial.
3) Lot 3: contractació d'una pòlissa d'assegurança col·lectiva d’accidents per a la XAL.
4) Lot 4: contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat de directius per a la XAL.
El Codi CPV que correspon és serveis
Danys a edificis i equipaments 66515000-3
Responsabilitat civil 66516400-4
Accidents 66512100-3
Responsabilitat directius 66516400-4
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la justificació del
procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) estan acreditats a l’expedient.
1.3) Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual de TRENTA UN MIL
SET-CENTS EUROS (31.700.-€), taxes i impostos inclosos, IVA exempt.
El pressupost es desglossa en les conceptes següents:
-

Pel que fa al Lot 1, de danys materials a edificis i instal·lacions: import total de DISSET MIL
CINC-CENTS EUROS (17.500.-€).

-

Pel que fa al Lot 2, de responsabilitat civil i patrimonial: import total de SET MIL CINCCENTS EUROS (7.500.-€).

-

Pel que fa el Lot 3, d’accidents: import de TRES MIL VUIT-CENTS EUROS (3.800.-€).
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-

Pel que fa el Lot 4, de responsabilitat de directius: import total de DOS MIL NOU-CENTS
EUROS (2.900.-€).

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació.
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’art. 100 i concordants
de la LCSP.
1.4) Existència de crèdit
La despesa derivada d’aquesta contractació de CENT VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS (126.800.€), IVA exempt, es farà efectiva amb càrrec a l’exercici corresponent als anys 2019, 2020, 2021,
2022 i 2023 del pressupost de la XAL.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues
Quant a la durada: Els contractes entraran en vigor l'u de gener de 2019, pels lots 1, 2 i 3 i pel lot 4
l'u de juliol de 2019 a la data de formalització de cadascun dels contractes/de l’inici de la prestació
del servei i tindrà una vigència de DOS (2) ANYS.
Quant a la pròrroga: El contracte de cobertura d’assegurances serà prorrogable per mutu acord de
les parts per a un període anual, fins a dos cops, no ser que qualsevol de les dues parts contractants
comuniqui mitjançant notificació escrita la seva intenció de cancel·lació a l’altra part amb una
antelació mínima dels dos mesos anteriors a comptar des de la data de venciment de la primera
anualitat (de conformitat amb el que disposa l’article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del
contracte d’assegurança), per la qual cosa, la durada màxima de la seva vigència, incloses les
pròrrogues, no podrà excedir de QUATRE (4) ANYS.
1.6) Valor estimat
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la LCSP,
és de CENT VINT-I-SIS MIL VUIT-CENTS EUROS (126.800.-€) IVA exempt.
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació harmonitzada i
és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es durà a terme mitjançant
Procediment obert i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò que estableixen
els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.
1.8) Perfil de contractant
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, la XAL
publicarà l’anunci de licitació al seu perfil del contractant, el qual està incorporat a la Plataforma de
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serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les disposicions de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
1.9) Presentació de proposicions
Les proposicions es presentaran en la forma, termini i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant
l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya,
accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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.
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.
La XAL demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el
formulari, 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 que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i
l’hora establertes.
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 (sobre B). L’òrgan de contractació demanarà aquesta
paraula clau per poder realitzar el desxifrat de la documentació de les ofertes en la mesa
d’obertura del sobre A, o en tot cas, el segon dia hàbil anterior a aquell en què es farà l’obertura del
sobre B.
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, 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.
Per tant, en cas que les empreses licitadores no introdueixin les paraules clau en el termini
establert, s’estableix com a norma general l’exclusió de la licitació d’aquella empresa.
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
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temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment,
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. En tot cas, recaurà
en l’empresa licitadora l’acreditació de la fallida tècnica que impossibiliti la presentació de l’oferta
mitjançant l’enviament d’un correu electrònica a l’adreça serveisjuridics@laxarxa.cat en el qual
s’adjunti una impressió de la pantalla en el moment de l’enviament on es mostri l’error de
l’enviament, dintre del termini establert a l’anunci de licitació.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:
SOBRE A
Contindrà la documentació administrativa següent:
a) La declaració responsable de compliment de les condicions establertes per contractar
amb el sector públic, d’acord amb el model de document europeu únic de contractació
(DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten al Perfil de
Contractant del a XAL.
b) Les altres declaracions responsables de compliment de les condicions establertes per
contractar amb el sector públic conforme a la normativa nacional, d’acord amb el model
que consta com annex 1 al PCAP.
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida quan els hi
sigui requerida, i sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.18) del present Plec.
SOBRE B
Contindrà la proposició econòmica i documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, d'acord amb els models que consten com a annexos al PCAP.
Lot 1: annex 2
Lot 2: annex 3
Lot 3: annex 4
Lot 4: annex 5

4

1.10) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i
professional o tècnica i altres requeriments
El licitador haurà de complir les condicions següents:
1. Disposar de la solvència següent:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans:
-

Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals,
o bé,

-

Declaració sobre el volum de negocis dels últims tres anys en l’àmbit d’activitats
corresponent a l’objecte del contracte

Import mínim:
-

Assegurança RC: import igual o superior a 1.000.000.-€

-

Volum anual dels negocis: 189.000.-€

Acreditació documental:
S’aportaran certificats i documents entre els següents: certificació bancària, pòlissa o certificat
d’assegurança per riscs professionals, comptes anuals o declaració de l’empresari indicant el volum
de negocis global de la empresa.
b) Solvència professional o tècnica:
Mitjans:
Estar inscrita en el Registre Administratiu d’entitats asseguradores, en el ram d’assegurances
objecte d’aquesta contractació, emesa per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions
del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
Mitjà d'acreditació:
Documentació acreditativa d’inscripció en el Registre Administratiu d’entitats asseguradores, en el
ram d’assegurances objecte d’aquesta contractació, emesa per la Direcció General d’Assegurances i
Fons de Pensions del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
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1.11) Criteris d'adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitatpreu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es
detalla per a cadascun d’ells:

●

Criteris avaluables de forma automàtica (100 %)

- Preu ofertat ..............................fins a 70 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes vàlidament
presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni la màxima puntuació a
cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA exclòs.
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels supòsits següents:
− Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
− Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a l’oferta més
elevada.
− Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput d’aquesta
mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals
a aquesta mitjana.
− Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a la
mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha ofertes que siguin superiors a
aquesta mitjana en més de 10 unitats percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb
les ofertes que no es trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que
resten és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels supòsits
anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta en la mateixa
situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin individualment a la
licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes establerts en l’article 42.1 del
Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte, únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
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Millores................ fins a 30 punts
Lot 1: es valorarà la següent prestació
1. Millora de les FRANQUÍCIES
Reducció de la franquícia general:
Reducció a 300 €: 10 punts
Reducció a 200 €: 20 punts
2. Per la presentació de la mateixa Companyia asseguradora als Lots 1 i 2, es puntuarà amb
10 punts
Lot 2: es valorarà la següent prestació
1. Augment de capitals assegurats, segons:
Augment del sublímit per víctima en la responsabilitat civil d’explotació:
Augment fins a 900.000 €
10 punts
Augment fins a 2.000.000 €
20 punts
2. Per la presentació de la mateixa Companyia asseguradora als Lots 1 i 2, es puntuarà amb
10 punts
Lot 3: es valorarà la següent prestació
1. 10 punts per la Inclusió de la garantia de DOBLE EFECTE: si en el mateix accident en que
morís l’assegurat, morís també el seu cònjuge, o persona vinculada amb una relació de
convivència afectiva anàloga, i tinguessin aquests fills menors de 14 anys o incapacitats,
es pagaria el doble del capital assegurat.
2. 10 punts per l’Abonament de despeses d’adaptació del domicili o vehicle de l’assegurat
en cas de Gran Invalidesa derivada d’Accident, amb 6.000 € per assegurat.
3. 10 punts per el Subministrament de cadira de rodes amb els accessoris necessaris per
aquells assegurats amb Invalidesa derivada d’accident, amb un límit de 2.500 € per
assegurat.
Lot 4: es valorarà la següent prestació
30 punts per l’Ampliació dels sublímits establerts en el punt 4.4. del Plec de prescripcions
tècniques, Conducta Abusiva, fins als capitals de:
Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra (b) 100.000€
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Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra (c) 200.000€
En tot cas, la XAL es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les
condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
1.12) Criteris de desempat
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.
1.13) Termini per a l’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 15 dies a comptar des de la data d’obertura de les
ofertes rebudes.
1.14) Variants
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
1.15) Ofertes anormalment baixes
El paràmetre objectiu que permet identificar els casos en què un oferta es consideri anormal,
referit a l’oferta considerada en el seu conjunt, és que en el criteri preu relatiu al “Preu” es doni
alguna de les situacions previstes a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12
d’octubre.
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si escau.
1.16) Garantia provisional
No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106
LCSP.
1.17) Garantia definitiva
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1
LCSP.
1.18) Presentació de documentació
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 10 dies hàbils
comptadors des de l’endemà de la recepció del requeriment que preveu l’article 150.2 de la LCSP
haurà de:
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● Acreditar

la constitució de la garantia definitiva

● Presentar els

documents següents:

a) La documentació que acrediti la personalitat de l'empresari, mitjançant DNI o document
que el substitueixi. Quan no actuï en nom propi o es tracti de societat o persona jurídica, a
més del seu DNI, haurà d’aportar l’escriptura de nomenament de càrrec social o bé el
poder notarial per representar a la persona o entitat, i l'escriptura de constitució o
d’adaptació, si escau, de la societat o entitat i/o aquella en què consti el darrer objecte
social vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
Així mateix, els actes i acords continguts en les escriptures abans assenyalades hauran
d’estar inscrits en el corresponent Registre quan l’esmentada inscripció els sigui exigible.
En el cas que no ho fos, la capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant l’escriptura o
document de constitució, estatuts o acte fundacional, inscrits, si s’escau, en el
corresponent registre oficial.
Les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o dels Estats signataris
de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran d’acreditar la seva capacitat d’obrar, en
els termes d’allò que disposen els articles 67 i 84 de la LCSP, mitjançant la inscripció en els
registres comercials o professionals que s’estableixen a l’annex I del RGLCAP.
La capacitat d’obrar de la resta de les empreses estrangeres s’acreditarà de conformitat
amb el que disposen els articles 68 i 84 de la LCSP.
b) Els certificats acreditatius de trobar-se al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social, llevat que la XAL disposi d’aquests.
c) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional en els termes de la clàusula 1.10 del present Plec.
d) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible.
Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha retirat
la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte
de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 150 de la LCSP.
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1.19) Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo
mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació.
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.
2)

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual amb la
XAL, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels
principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular,
s’obliga a:
● Facilitar a la XAL la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui
requerida d’acord amb la normativa vigent.
● Comunicar a la XAL les possibles situacions de conflicte d’interessos o d’altres anàlogues de les
què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la present contractació i puguin
posar en risc l’interès públic.
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context
de dit procediment de licitació.
● No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.
● Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent
en cada moment.
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- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els
seus subcontractistes o subministradors (cas d’admetre’n la subcontractació) en els termes de
l’article 217 LCSP.
2.2) Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202.2 LCSP s’estableix com a condició especial d’execució del contracte el
compliment per part de l’empresa licitadora d’alguna de les que s’enumera a continuació:
Consideracions mediambientals:
- Compromís de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle
- Manteniment i millora dels valors mediambientals que puguin veure’s afectats per
l’execució del contracte.
Consideracions socials:
- Disposar d’un pla d’igualtat efectiva entre homes i dones en el desenvolupament de la
carrera professional
- Disposar d’un pla de conciliació de la vida familiar i laboral.
2.3) Modificació del contracte
No es preveu la modificació del contracte.
2.4) Règim de pagament
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses
en l'article 4 de 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 han de presentar factures electròniques d’acord
amb la normativa vigent.
L’import a pagar, s’abonarà, prèvia presentació de factura, amb indicació dels serveis als que
corresponen, a 30 dies de la data de recepció de la factura sempre i quan aquesta hagi estat
presentada abans del dia 10 del mes següent al del servei objecte de contractació. S’estableix el dia
5 com a únic dia de pagament mensual.
2.5) Revisió de preus
No s’admet la revisió de preus.
2.6) Penalitats
Cas que la XAL opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista les penalitats
següents:
Per retard en l’abonament de l’import de les indemnitzacions a l’assegurat o beneficiari, sempre
que el motiu sigui imputable a la companyia asseguradora, s’aplicarà una penalitat del 5% de
l’import de la indemnització, per cada 30 dies de demora, a comptar des de la data
d’acceptació de la corresponent proposta d’indemnització.
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Per retard en el lliurament de les pòlisses d’assegurança objecte d’aquesta contractació, s’aplicarà
una penalitat de 100,00 € per cada 30 dies de demora, a comptar a partir d’un mes des de l’inici del
contracte.
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes
pertinents.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin
deduir els pagaments esmentats.
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats
a la XAL, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.
2.7) Causes de resolució
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la
LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar amb
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.
L’ incompliment per qualsevol de les parts de qualsevol obligació contractual, sense perjudici
d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.
El fet d’haver-se incoat 3 expedients de penalitats.
L’incompliment de l’obligació del contractista del deure de confidencialitat respecte
de les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte
del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar des del
lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant
el corresponent document acreditatiu.
2.9) Termini de garantia del contracte
Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la
naturalesa de la present contractació, d’acord amb la justificació que consta a l’expedient.

2.10) Cessió
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Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits 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 i prèvia autorització expressa de la XAL, quan es
compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció
efectiva de la competència en el mercat. No es pot 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.
2.11) Subcontractació
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació.
2.12) Confidencialitat de la informació
La declaració de confidencialitat dels licitadors 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.
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en
el DEUC o declaració anàloga.
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter
confidencial.
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de la
informació de referència.
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.
2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i
la seva normativa de desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, així com per la resta de normativa legal aplicable.
Aquesta contractació, d’acord amb el disposat a l’art. 26 de la LCSP, té caràcter privat en tractar-se
de contractes celebrats per un poder adjudicador que no reuneix la condició d’administració
pública. La seva preparació i adjudicació es regeix pel disposat als arts. 317 i 318 de la LCSP i els
seus efectes i extinció es regeixen pel dret privat, sense perjudici del que preveu l'article 319 de la

13

LCSP.
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu contingut. El
sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en el qual
s’informarà del dipòsit de la notificació.
L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal o les persones
autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de la Seu electrònica de la XAL:
http://www.xal.cat/notificacions_electroniques/
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha acreditat la
seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi accedit al seu
contingut.
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al Perfil de
Contractant.
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i mediambientals del
contractista
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, d'integració social
de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades
personals, i en matèria mediambiental.
2.16) Assegurances
No és procedent.
2.17) Lloc de prestació objecte del contracte
El lloc fixat per a la prestació dels serveis objecte del contracte és el territori de Catalunya.
2.18) Responsable del contracte
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al Sr. Xavier
Escribà i Vivó, Gerent de la XAL.
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest
procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.
2.19) Protecció de dades de caràcter personal
1. El licitador seleccionat per a l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del
tractament, haurà de l’aplicar mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de
manera que els tractaments que realitzi siguin conforme amb 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 (Reglament general de protecció de dades) i resta de la
legislació sobre protecció de dades.
L'encarregat del tractament podrà acreditar el compliment de la legislació sobre protecció de
dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació d'un Delegat de
Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-se a un control de garanties
del compliment per part de la XAL.
2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de dades
personals queden, expressa i específicament obligats, a mantenir absoluta confidencialitat i a
guardar estricte secret sobre tota aquella informació referida a dades personals a la qual
puguin accedir i que puguin conèixer com a conseqüència de la prestació del servei.
Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o extingir-se
aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels treballadors amb
l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per tractar
dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin subjectes a una
obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, i també garantirà la
formació necessària en matèria de protecció de dades de les persones autoritzades per tractar
dades personals.
3. La XAL, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a l'encarregat del tractament
instruccions documentades respecte a la realització de tots els tractaments per part de
l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions respecte a les transferències de dades
personals a un tercer país o una organització internacional.
4. L’entitat vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel compliment de la legislació
vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el tractament, inclosa la realització
d'inspeccions i auditories.
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5. L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per compte de la
XAL, per a l’execució de la prestació del servei.
6. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament tota la
informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, així com per
permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable
del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel responsable.
7. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les categories
d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que contingui el que
determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de Dades.
8. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la seguretat del
tractament, d'acord amb l'avaluació de riscos realitzada per la XAL.
9. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels drets d'accés,
rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades, en relació amb les dades objecte de l'encàrrec, quan les
persones afectades exerceixin els drets davant l'encarregat. La comunicació ha de fer-se de
forma immediata i en cap cas més enllà del dia laborable següent al de la recepció de la
sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions que puguin ser rellevants per resoldre
la sol·licitud.
10. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el moment
de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades que es realitzaran,
de mutu acord amb la XAL.
11. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de les dades
personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores,
juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i comunicació de la
incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament General de Protecció de
Dades.
12. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la seva opinió, una
instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria de protecció de dades.
13. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals objecte de
tractament:
a) A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis encomanats i a
no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, tret que compti amb
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l'autorització expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment
admissibles.
b) A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni difondre'ls, ni
tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del responsable,
d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el responsable identificarà, de
forma prèvia i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar les dades, les dades a
comunicar i les mesures de seguretat a aplicar per procedir a la comunicació.
14. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic espanyol que li sigui
aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que tal dret
ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
15. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització prèvia per
escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb l'autorització
assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats de tractament per
compte del responsable, el responsable del tractament notificarà al nou encarregat, que haurà
de complir les mateixes obligacions de protecció de dades que les estipulades en aquest
document, informant-los sobre elles, en el termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el nou
encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de
seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a l'adequat tractament de les
dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves obligacions.
16. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’entitat les dades de caràcter personal i, si
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació. La devolució ha de comportar
l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No
obstant això, l'encarregat pot conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades,
mentre puguin derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.
3) DADES ESPECÍFIQUES
3.1) Sistema de determinació del preu del contracte
El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb la justificació que consta en l’expedient, en base
a preus de mercat.
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3.2) Comprovacions en el moment de la recepció de la qualitat de l'objecte del contracte
No és procedent.
3.3) Facultat de la XAL sobre manteniment d’estàndards de qualitat en la prestació del servei
El contractista haurà de mantenir els estàndards de qualitat i les prestacions equivalents als criteris
econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte i el personal que adscrigui a la
prestació del servei haurà d'observar els nivells mínims de comportament i les regles de decòrum
adients a la prestació contractada; quan alguna de les persones no observi aquests nivells i regles,
la XAL n’informarà al contractista i aquell haurà de substituir-la en el termini més breu possible.
El contractista haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l'experiència suficients per
poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de vacances,
absències i/o malalties.
3.4) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial
No és procedent.
3.5) Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball
No és procedent.
3.6) Propietat dels treballs
No és procedent.

Barcelona, 13 de novembre de 2018

Firmado

CPISR-1 C digitalmente por
C Francesc
Francesc CPISR-1
Pena Carbó
2018.11.15
Pena Carbó Fecha:
09:50:02 +01'00'

Francesc Pena Carbó
Conseller Delegat
Xarxa Audiovisual Local, SL
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ANNEX 1
Model de declaració responsable per al compliment de normativa nacional
A INSERIR EN EL SOBRE A
"El Sr./La Sra. ......................................... amb NIF núm. ................, en nom propi / en representació
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......,
en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a...........
carrer ........................, núm. ........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic
................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a un o més lots de la
contractació de les pòlisses d'assegurança de la XAL i DECLARA RESPONSABLEMENT:
-

Que el perfil d’empresa és el següent:
Tipus d’empresa

Micro empresa

Petita empresa

Mitjana
empresa

Gran empresa

Característiques

Marcar amb
una creu

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 2
milions d’euros.
Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis
anual o balanç general anual no superior als 10
milions d’euros.
Menys de 250 treballadors, amb un volum de
negocis anual no superior als 50 milions d’euros o
balanç general anual no superior als 43 milions
d’euros.
250 o més treballadors, amb un volum de negocis
anual superior als 50 milions d’euros o balanç
general anual superior als 43 milions d’euros.

-

Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.

-

Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30
de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació
d’activitats empresarials.
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-

Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
espanyols.

-

Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes en
la legislació vigent.
⬜ SÍ

-

-

-

⬜ NO obligat per normativa

Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
⬜ SÍ

-

⬜ NO

⬜ NO

⬜ NO obligat per normativa

Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
o

Està subjecte a l’IVA.

o

Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la
no-subjecció o l’exempció.

Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
o

Està subjecte a l’IAE.

o

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la nosubjecció o l’exempció.

Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic
professional*

Mòbil
professional

*Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació,
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància,
per escrit, a la XAL per tal de fer la modificació corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractació, per tal que la XAL pugui facilitar-les al servei de notificacions electròniques a
aquests efectes.
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-

Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen
és (indicar les empreses que el composen).

(Data i signatura).”

21

ANNEX 2
Model de proposició a inserir en el SOBRE B

LOT 1
MODEL DE PROPOSICIÓ DEL LOT 1
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça
electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació d'una
pòlissa d'assegurança de danys materials als edificis i instal·lacions de la Xarxa Audiovisual
Local, SL, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions
Tècniques Particulars i de Clàusules Administratives Particulars que accepta íntegrament.
1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

PRIMA NETA ......................
IMPOSTOS I/O RECÀRRECS .......................
PRIMA TOTAL (EXEMPT D'IVA) ...................
2. MILLORES
Millora de les FRANQUÍCIES
Reducció de la franquícia general:
Reducció a 300 €: 10 punts SI / NO
Reducció a 200 €: 20 punts SI / NO
2. Per la presentació de la mateixa Companyia asseguradora als Lots 1 i 2, es puntuarà amb
10 punts
PRESENTA OFERTA AL LOT 2 SI/ NO

(Lloc, data, signatura i segell).
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ANNEX 3
Model de proposició a inserir en el SOBRE B

LOT 2
MODEL DE PROPOSICIÓ DEL LOT 2
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça
electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació d'una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la Xarxa Audiovisual Local, SL, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars
i de Clàusules Administratives Particulars que accepta íntegrament.
1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA
PRIMA NETA ......................
IMPOSTOS I/O RECÀRRECS .......................
PRIMA TOTAL (EXEMPT D'IVA) ...................
2. MILLORES
Augment del sublímit per víctima en la responsabilitat civil d’explotació:
Augment fins a 900.000 €

10 punts

SI / NO

Augment fins a 2.000.000 €

20 punts

SI / NO

Per la presentació de la mateixa Companyia asseguradora als Lots 1 i 2, es puntuarà amb 10
punts
PRESENTA OFERTA AL LOT 1 SI/ NO

(Lloc, data, signatura i segell)
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ANNEX 4
Model de proposició a inserir en el SOBRE B

LOT 3
MODEL DE PROPOSICIÓ DEL LOT 3
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça
electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació d'una
pòlissa d'assegurança col·lectiva d’accidents de la Xarxa Audiovisual Local, SL, es compromet
a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars i de
Clàusules Administratives Particulars que accepta íntegrament.
1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

PRIMA NETA ......................
IMPOSTOS I/O RECÀRRECS .......................
PRIMA TOTAL (EXEMPT D'IVA) ...................

2. MILLORES

Inclusió de la garantia de DOBLE EFECTE: si en el mateix accident en que morís l’assegurat,
morís també el seu cònjuge,o persona vinculada amb una relació de convivència afectiva
anàloga, i tinguessin aquests fills menors de 14 anys o incapacitats, es pagaria el doble del
capital assegurat. SI / NO
Abonament de despeses d’adaptació del domicili o vehicle de l’assegurat en cas de Gran
Invalidesa derivada d’Accident, amb 6.000 € per assegurat. SI / NO
Subministrament de cadira de rodes amb els accessoris necessaris per aquells assegurats amb
Invalidesa derivada d’accident, amb un límit de 2.500 € per assegurat. SI / NO

(Lloc, data, signatura i segell).
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ANNEX 5
Model de proposició a inserir en el SOBRE B

LOT 4
MODEL DE PROPOSICIÓ DEL LOT 4
"El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de l’empresa
.........., CIF núm. .........., domiciliada a .........., CP: .........., carrer .........., núm. .........., adreça
electrònica: .......... assabentat/da de les condicions exigides per optar a la contractació d'una
pòlissa d'assegurança de responsabilitat de directius per a la Xarxa Audiovisual Local, SL, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars
i de Clàusules Administratives Particulars que accepta íntegrament.
1. PROPOSICIÓ ECONÒMICA

PRIMA NETA ......................
IMPOSTOS I/O RECÀRRECS .......................
PRIMA TOTAL (EXEMPT D'IVA) ...................
2. MILLORES
Ampliació dels sublímits establerts en el punt 4.4. del Plec de prescripcions tècniques,
Conducta Abusiva, fins als capitals de:
Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra (b) 100.000€
i Reemborsament de despeses per reclamacions previstes en l’exclusió 4.4 lletra(c) 200.000€
SI / NO

(Lloc, data, signatura i segell).
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