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1. Objecte del contracte
El principal objecte del contracte del cicle “Òpera als parcs” és portar la
música clàssica i l’òpera als municipis dels espais naturals de la Xarxa de
Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. El cicle té la voluntat de treballar
per la difusió de la cultura als espais naturals protegits que formen part de la
Xarxa de Parcs Naturals, però amb la finalitat de connectar la música clàssica i
l’òpera amb la natura, i fer arribar aquest gènere musical minoritari a la
població resident dels municipis dels espais naturals.
La finalitat, doncs, d’aquest programa és la de connectar aquesta disciplina
artística amb la natura, i per una altra banda, fer arribar diferents gèneres
musicals a la població dels municipis dels espais naturals.

2. Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos anys a comptar des de l’inici de la
formalització del contracte i serà prorrogable de forma expressa dos anys més.

3. Línies d’actuació del programa
3.1. Generalitats
L’objectiu és donar a conèixer, sensibilitzar i apropar al públic en general i dels
espais naturals en particular, aquesta modalitat de cant i música, mitjançant
concerts que puguin tenir lloc en municipis de la Xarxa de Parcs naturals de la
Diputació de Barcelona i en las que a més, les actuacions que hi tinguin lloc
seran totes elles gratuïtes.
En l’execució de les activitats, el contractista haurà de fer reunions de treball
amb els diferents ajuntaments on tinguin lloc els actes i el Servei de Gestió de
Parcs Naturals de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona amb la
finalitat de coordinar el calendari, les actuacions previstes a fer, explicar en què
consistiran en cada cas, i la logística necessària per al seu desenvolupament, per
tal d’explicar l’acte que es vol portar a terme, tot recollint i incorporant, en la
mesura que sigui possible, les seves propostes i acordar i concretar la
localització i calendari de les activitats a realitzar.
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Per a l'elaboració del disseny global de la programació musical d’Òpera als parcs
i la seva execució, el contractista haurà de fer les tasques d'intermediació i
gerència cultural amb grups i artistes per poder donar acompliment a tots els
aspectes relacionats amb la gestió i execució del programa.
Els actes inclosos en el cicle, es desenvoluparan sempre amb el guió d’un
presentador que explicarà l’acte, la història i el sentit de les diferents versions
o fragments d’òpera (ja sigui sencera o bé fragments de diverses òperes) i que
els espectadors escoltaran, de manera que els ajudarà a entendre millor el
significat i sentit de cada una d’elles.

3.2. Nombre de concerts
Dins el cicle d’Òpera als parcs es faran de forma anual un mínim de 3 concerts,
amb les característiques mínimes que s’esmenten a l’apartat 5 d’aquest Plec de
Prescripcions Tècniques particulars.

3.3 Municipis
actuacions.

susceptibles

d’acollir

alguna

de

les

Les actuacions tindran lloc en un dels municipis que a continuació es relacionen
i no es podrà fer més d’una actuació en un municipi. Preferentment es valorarà
que aquest municipis disposin d’un centre cultural o cívic, o teatre, així com
església o altre tipus de locals o paratges que permetin el desenvolupament amb
capacitat i espai suficient i facilitin el desenvolupament idoni de l’activitat.
Els municipis participants que poden acollir alguna de les actuacions a realitzar
són:
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt (12 municipis)
Castellar del Vallès, Granera, Matadepera, Monistrol de Calders, Mura, el Pont
de Vilomara i Rocafort, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Vicenç de Castellet,
Talamanca, Terrassa i Vacarisses.
Parc Natural del Montseny (18 municipis)
Aiguafreda, Arbúcies, Breda, el Brull, Campins, Cànoves i Samalús, FigaróMontmany, Fogars de Montclús, la Garriga, Gualba, Montseny, Riells i Viabrea,
Sant Esteve de Palautordera, Sant Feliu de Buixalleu, Sant Pere de Vilamajor,
Seva, Tagamanent i Viladrau.
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Parcs del Garraf, Olèrdola i Foix (13 municipis)
Avinyonet del Penedès, Begues, Canyelles, Castelldefels, Castellet i la Gornal,
Gavà, Olesa de Bonesvalls, Olèrdola, Olivella, Sant Pere de Ribes, Santa
Margarida i el Monjos, Sitges i Vilanova i la Geltrú.
Parc del Castell de Montesquiu (1 municipi)
Montesquiu.
Parc del Montnegre i el Corredor (13 municipis)
Arenys de Munt, Dosrius, Fogars de la Selva, Llinars del Vallès, Mataró,
Palafolls, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Celoni, Sant Iscle de
Vallalta, Tordera, Vallgorguina i Vilalba Sasserra.
Parc de la Serralada Litoral (15 municipis)
Alella, Argentona, Cabrera de Mar, Cabrils, La Roca del Vallès, Martorelles,
Montornès del Vallès, Òrrius, Premià de Dalt, Santa Maria de Martorelles, Teià,
Tiana, Vallromanes, Vilanova del Vallès i Vilassar de Dalt.
Parc de la Serralada Marina (5 municipis)
Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Montcada i Reixach, Sant Fost de
Campsentelles i Tiana.
Espai Natural de les Guilleries-Savassona (5 municipis)
Folgueroles, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Tavèrnoles i
Vilanova de Sau.
El nombre total de municipis susceptibles de rebre una actuació és de 82.

4. Requeriments del contracte
4.1. Organització i gestió de les activitats
1a) El contractista assumirà la responsabilitat de la contractació de tots els
grups o persones que han d'intervenir en aquest programa (directament o, en el
seu cas, a través del seu representant artístic) i de totes les despeses que es
generin per a la seva contractació (inclosos els pagaments a la Societat General
d’Autors, si escau). El contractista sota cap concepte no podrà cobrar cap tipus
de recàrrec ni comissió als esmentats grups, artistes o representants.
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El contractista serà responsable de la gestió de la cessió de tots els drets que
siguin necessaris. S’inclou dintre d’aquesta contractació la cessió dels drets
d’explotació de les peces artístiques (propietat intel·lectual), així com la cessió
de l’ús de les imatges dels artistes (drets d’imatge).
En el cas de captació d’imatges per qualsevol mitjà gràfic o audiovisual i la
posterior publicació i/o difusió, el contractista és el responsable d’obtenir les
autoritzacions de les persones que realitzin les activitats en virtut del contracte,
d’acord amb el que estableix la Llei 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del
dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i a satisfer
els pagaments que correspongui, assumint qualsevol responsabilitat per aquest
concepte enfront a tercers.
Tant sols es permet la captació i posterior publicació i/o difusió d’imatges de les
persones que intervinguin en aquest programa, no es permet la captació
d’imatges que permetin la identificació del públic assistent ni de les persones
que no hagin participat en l’organització. No es necessitarà el consentiment
previ de les persones que exerceixen un càrrec públic, una professió de
notorietat o projecció pública, sempre que la imatge es capti en un acte públic.
Tampoc es necessitarà el consentiment previ de la persona fotografiada i/o
gravada si la fotografia/gravació il·lustra un succés o esdeveniment públic
noticiable sempre que la imatge de la persona sigui accessòria. En la resta de
casos caldrà que el contractista reculli i conservi el consentiment de les persones
que hi apareguin. En cap cas es recolliran imatges de menors.
Les fotografies realitzades i les gravacions que il·lustrin les diferents activitats
han de tenir en compte els drets d’imatge de les persones que hi apareguin i
d’atenir-se en tot moment a l’ús i tractament de les imatges de manera
adequada i respectuosa d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig de
protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia
imatge.
El contractista cedeix lliurement i voluntàriament a la Diputació de Barcelona,
amb caràcter gratuït i en els termes més amplis admesos en dret, la difusió de
les imatges esmentades en qualsevol acte de caràcter institucional de la
Diputació i a través de qualsevol mitjà inclosos, entre d’altres, materials gràfics,
audiovisuals, mitjans publicitaris, Internet i xarxes socials.
El contractista renuncia expressament a qualsevol reclamació que pogués fer a
la Diputació de Barcelona per l'ús de les imatges.
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La realització del programa, que va a càrrec del contractista, incorporarà:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Personal de producció i organització
Lloguers d’equipaments tècnics i d’infraestructures
Disseny gràfic i impremta
Publicació i difusió a través d’internet i xarxes socials alienes a la
Diputació de Barcelona, si escau
Comunicacions
Material fungible
Assegurança de les activitats
Viatges, desplaçaments i dietes
Caixets d’artistes
Producció i organització

L’ordre de l’activitat consisteix en una benvinguda per part de l’alcalde/essa del
municipi als assistents, una breu explicació del perquè l’Òpera als parcs per part
del diputat o en qui delegui del Servei de Gestió de Parcs Naturals; a continuació
la presentació de l’acte per part de la direcció artística, és a dir dels músics i
cantants, i què vol dir o significa cada òpera que es cantarà, així com una breu
història del seu autor. Tot seguit començarà l’actuació musical pròpiament dita.
2a) La música s’oferirà en directe i no és podrà en cap cas portar veus d’artistes
o música enregistrada. Sols podran ser òperes, sarsueles i/o oratoris. No
s’acceptaran lieds i concerts sols instrumentals.
3a) El contractista haurà de portar cantants i músics especialitzats dins el món
de l’òpera, sarsuela i/o oratoris. Caldrà que tots els cantants i músics
especialitzats dins d’aquest àmbit musical siguin tots ells professionals. Caldrà
demostrar que el/s cantant/s solista/es operístic hagi/n actuat com a cantant
solista/es operístic a teatres com: Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Teatro
Real de Madrid, Teatro de la Zarzuela de Madrid, Teatro Campoamor d’Oviedo,
Palau de les Arts de València, ABAO Bilbao Òpera, Teatro de la Maestranza de
Sevilla, Auditòrio de Tenerife. Aquesta obligació es considera essencial.
4a) El contractista haurà de fer un escrit amb el compromís de que a cada
recital actuïn cantants diferents per a cada proposta que es presenti. En cas de
repetició d’algun artista (músic o cantant), caldrà justificar-ho documentalment
(malaltia, defunció familiar o altres de força major).
5a) El programa l’haurà de portar el contractista una vegada formalitzat el
contracte, com a màxim dos mesos més tard de la signatura del mateix i que
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caldrà consensuar amb el responsable del contracte del Servei de Gestió de
Parcs Naturals. El programa (entengui’s també com actuacions) que es
presentarà tan sols serà del primer any, atès que això caldrà fer-ho cada any. A
posteriori, caldrà concretar el dia, hora i lloc de cada actuació atès que aquest
estarà sotmès a la disponibilitat d’escenari del municipi a on tingui lloc el
concert.
A tals efectes tindran lloc reunions entre el responsable del contracte i el
representant legal del contractista que es reuniran almenys dues vegades l’any:
la primera un mes més tard de la signatura del contracte i la segona no més tard
de 3 setmanes després de la darrera actuació de les previstes durant cada any.
Les reunions, de les quals s’aixecarà Acta, serviran per concretar el calendari
d’aquell any. Per a concretar el número d’actuacions, calendari, municipi i lloc
específic de les actuacions del primer any es reuniran ambdues parts una vegada
formalitzat el contracte i pels següents anys es reuniran al llarg de la segona
quinzena de gener de cada any per a concretar-ho. A la reunió hi haurà de ser al
menys el responsable del contracte de la Diputació de Barcelona i un
representant de l’empresa contractista. El representant del Servei de Gestió de
Parcs Naturals serà qui convocarà les diferents reunions, a no ser que ho
sol·licités l’empresa contractista.
També es farà una darrera reunió no més tard de tres setmanes després de
l’última actuació del total de les previstes en el darrer any, per fer un balanç de
les actuacions d’aquell any i a la vegada per fer un balanç global de tot el cicle,
que tindrà la finalitat de valorar el resultat de les actuacions.
6a) Les actuacions tindran un presentador expert (que pot ser el mateix
director artístic), entenedor i coneixedor del món de l’òpera, el qual haurà de
presentar i explicar al públic assistent el contingut de les actuacions que
s’oferiran, per tal de fer més entenedora l’0bra.
7a) El contractista es responsabilitzarà de la recollida, ordenació i
preparació de la informació necessària (en suport informàtic, en el
programa word) per a l'edició del conjunt del material destinat a la difusió de les
activitats musicals que consti el programa. Per fer-ho, haurà de seguir
escrupolosament les consignes de presentació del contingut que li comuniqui el
responsable del contracte de la Diputació de Barcelona (format, cos, ordre de la
informació, etc...). Aquesta informació s’haurà de fer arribar al responsable del
contracte de la Diputació de Barcelona amb l’antelació suficient –com a mínim,
un mes i mig abans de l’inici del programa, perquè es procedeixi a la seva edició
per part del contractista.
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8a) A cada una de les actuacions previstes del programa Òpera als parcs hi
seran presents tantes persones responsables de l'empresa contractista com
siguin necessàries (un mínim de dues) a fi d'atendre a la seva correcta execució,
tant abans com en el desenvolupament i finalització de les actuacions. Un d’ells
presentarà l’acte i l’altre repartirà els fullets divulgatius de l’acte entre els
assistents.

4.2. Comunicació i difusió
1a) El contractista haurà d'encarregar-se de la difusió adequada del
programa, per la qual cosa haurà de concretar la publicitat de la mateixa amb
el responsable del contracte de la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments on
tinguin lloc la celebració de l’acte, i serà específic per a cada municipi segons els
acords de logística que tinguin per fer-ho. Les despeses de publicitat aniran a
càrrec de la pròpia Diputació de Barcelona, ja que bàsicament es farà per via
telemàtica i facilitarà al municipi on es faci l’actuació la publicitat als efectes
d’ajudar-lo a difondre l’òpera que s’hi farà.
2a) A cada actuació caldrà que l’empresa contractista reparteixi entre els
assistents, exemplars del programa Òpera als parcs. L’empresa contractista
també haurà de vetllar perquè els elements de difusió del programa impresos
(programes de mà, fulletons, cartells,…) arribin als municipis i siguin repartits
entre la població i els principals equipaments públics o establiments del
municipi. El cost d’aquests impresos aniran a càrrec del contractista.
3a) Un cop finalitzat el programa anual, el contractista elaborarà i lliurarà en el
termini màxim de dos mesos en acabar la darrera actuació del darrer any de
durada del contracte, una Memòria final de la seva execució al responsable
del contracte de la Diputació de Barcelona.

4.3. Memòria i informes puntuals
1a) La Memòria haurà de contenir, com a mínim:





una presentació-ressenya del programa, amb indicació clara dels
aspectes més rellevants i una valoració crítica argumentada;
una descripció succinta de cada acte;
les valoracions dels ajuntaments;
un balanç econòmic del programa, on es relacionin tots els actes
celebrats i el seu cost i altres despeses generades per la gestió;
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una fotocòpia del programa sencer;
un quadre-resum global del programa amb les dades principals:
Òperes realitzades, Cantants participants, Musics participants i
Presentador.
uns annexos que indiquin les tasques de difusió realitzades per
l’empresa; el recull de premsa, les fitxes de control esmentades en el
punt corresponent i altres annexos que l’empresa contractista
consideri oportuns.

2a) La memòria s’haurà de presentar impresa en paper i en format digital (en
word i en format PDF) per poder fer-ne còpies.

4.4. Mitjans personals
Mitjans personals: Els licitadors hauran de presentar per a la prestació del
servei l’equip mínim de professionals següent:
Dues persones, amb dedicació exclusiva al programa. D’aquestes dues
persones, una ha de ser un gestor musical que farà de director artístic del cicle i
ha de comptar amb una persona adjunta. Ambdós han de tenir estudis i/o
experiència contrastada en l’àmbit de la programació cultural.
Documentació mínima acreditativa de la capacitació tècnica:
Serà necessari incloure en aquest compromís d’adscriure els mitjans personals
esmentats, la inclusió succint dels currículums acadèmics i professionals
degudament signats, així com també una còpia autèntica o acreditativa de les
seves titulacions.

5. Proposta de programació global i proposta
detallada dels concerts a celebrar
5.1. Proposta de programació
Durant el període de vigència del present contracte caldrà celebrar un mínim de
tres concerts anuals i un màxim de quatre (4) concerts d’acord amb l’oferta
del contractista. Així doncs, el nombre mínim de concerts al llarg de tota la
durada del contracte (dos anys) serà de sis concerts i un màxim de vuit (8)
concerts d’acord amb l’oferta del contractista.
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El programa pels dos anys de contracte ha d’incloure aquests tipus de recitals:
Es farà un mínim d’un concert anual que haurà de tenir les següents
característiques mínimes: Músic/s + Cor + 3 cantants, i dos concerts anyals que
hauran de disposar, com a mínim, de les següents característiques: Músic/s + 1
cantant. El nombre de cantants, tant pels concerts amb cor com pels concerts
sense cor, podrà ser millorat pels licitadors amb les seves ofertes d’acord amb
els criteris d’adjudicació establerts en l’apartat 6 d’aquests plecs. Els concerts es
podran repetir al llarg dels dos anys de contracte, però dins del mateix any, no
es podrà repetir dos o més vegades el mateix. A més, el contractista haurà de
garantir que els cantants solistes no actuïn més d’una vegada al llarg del mateix
any.
El contractista haurà de portar, dos mesos després de la formalització
d’aquest contracte, una/es proposta/es concretes dels programes que oferirà
durant els dos primers anys de contracte, tenint en compte que a posteriori i de
forma anual, caldrà concretar el dia, hora i lloc de la seva celebració atès que
està sotmès a la disponibilitat d’escenari al municipi proposat i dels artistes
participants.
El programa presentat pel contractista haurà de tenir el següent contingut:
 Una descripció succinta de cada acte previst, indicant el tipus d’artistes
que intervenen; el trimestre i l’any en què es preveu la seva realització; el
cost/preu de l’acte.
 Pel conjunt del programa s’ha d’indicar el número total de concerts i el
cost/preu total.

6. Elecció dels criteris que es tindran
consideració per adjudicar el contracte

en

En compliment del que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de la Llei 9/2017 de
Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), s’ha
escollit una pluralitat de criteris d’adjudicació amb l’objecte que els licitadors
puguin millorar les prestacions i característiques a realitzar.
Els criteris d’adjudicació seran els que s’indiquen a continuació:
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Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica (100%)
Criteri 1.
Preu ofertat ......................................................................... 31 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.
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La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
Criteri 2.
Millora en el nombre de cantants per a cada concert.. fins a 30 punts.
Amb la següent subpuntuació:
2.1- Millora de cantants per a tots els concerts sense cor (4 concerts
per als dos anys de contracte)...................................... fins a 14 punts
-

Un cantant més per a tots els concerts sense cor............................ 8 punts

-

Dos cantants més per a tots els concerts sense cor........................ 10 punts

-

Tres cantants més per a tots els concerts sense cor....................... 12 punts

-

Quatre cantants més per a tots els concerts sense cor................... 14 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el nombre
de cantants per a tots els concerts sense cor.
2.2- Millora d’un cantant més per a tots els concerts amb
cor...............................................................................fins a 16 punts
-

Un cantant més per a tots els concerts amb cor............................. 16 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin la millora d’un cantant
més per a tots els concerts amb cor.
Criteri 3.
Per

cada

proposta

d’actuació

cantada

en

català

(màxim

6

actuacions)................................................................. fins a 24 punts.
S’atorgaran 4 punts per cada actuació cantada en català fins un màxim de 24
punts. En cas que no es realitzi cap actuació en català s’atorgarà 0 punts.
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Criteri 4.
Pel

nombre

de

concerts

proposats

pels

2

anys

de

contracte.....................................................................fins a 15 punts.
-

1 concert més pels dos anys de contracte (mínim 6 concerts)........ 8 punts

-

2 concerts més pels dos anys de contracte (mínim 6 concerts)..... 15 punts

S’atorgaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap millora en el nombre de
concerts.

7. Pressupost
El pressupost anual d'execució d'aquest projecte s’estableix, de forma
orientativa, en els aparats següents.
Per un any de contracte:
a) Personal (cantants, pianistes) ............................................................... 14.876 €
b) Logística (lloguer d’equips, etc.) ............................................................ 2.904 €
c) Comunicació (impressió programes, vídeos, xarxes s0cials,
memòria,...) .............................................................................................2.240 €
d) Gestió, coordinació i assistència tècnica ............................................... 9.732 €
Total
29.752 €
IVA (21%)
6.248 €
TOTAL
36.000 €
El pressupost base de licitació de la contractació d’aquest lot es fixa per la
quantitat biennal de setanta-dos mil euros (72.000,00 €) (IVA inclòs).

8. Règim de pagament i cost anual
Atès que el Cicle suposa fer front a diferents despeses de contractació i
d’adquisició de materials al llarg de l’any s’estableix que el pagament es farà una
vegada finalitzada cada actuació, prèvia presentació de la factura corresponent.
Les factures detallaran els corresponents conceptes, la quantitat i l'import de
cadascun d'ells i el desglossant de l'import corresponent a cada Parc.
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La totalitat del cost del contracte privat de serveis “Òpera als parcs” serà
imputat al pressupost ordinari de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals.
Tanmateix el pressupost anual és tancat. El pressupost anual és per a retribuir el
compliment del programa. En un any s’han de fer un màxim de quatre concerts.
No s’ha de pagar, tanmateix, segons el nombre de concerts si no segons el
compliment del programa.
El responsable del contracte, haurà de repartir el pressupost anual entre els
concerts realitzats.

9. Penalitats
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte,
s’imposaran al contractista les penalitats següents penalitats:
D’acord amb l’article 193 del la LCSP:
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:
 Una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu
del contracte, IVA exclòs.


Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels
compromisos o de les condicions especials d’execució definides al
contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del
contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau
d’incompliment, en els termes següents:
Per l’incompliment unilateral per part del gestor del programa del
calendari previst, no informat amb un mínim de 30 dies, sempre que
no es tracti d’una causa de força major acreditada, comportarà una
penalitat de 500 €.
 Per retard en més de 15 minuts en els horaris d’inici del recital,
imputable al gestor de l’esdeveniment, comportarà una penalitat de 50
€. En cas de reincidència, un segon incompliment comportarà una
penalitat de 100 €.
 Cada retard de més de 15 minuts, a partir del segon esmentat,
comportarà una penalitat de 200 €.
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Per cada absència injustificada en la participació de reunions
concertades per la Diputació de Barcelona, comportarà una penalitat
de 50 €.
 Per l’incompliment injustificat d’un recital previst per causa de força
major comportarà que cada recital no executat sense justificació,
generi una penalitat de 3.000 €.


D’acord amb els articles 215.3 i 217.2 de la LCSP:
B) Per l’incompliment de les condicions de subcontractació, així com la falta
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de
fins el 50% de l’import del subcontracte o donar lloc a la resolució del
contracte, d’acord amb l’article 215.3 de la LCSP.
C) Per l’incompliment de les condicions de pagament a subcontractistes
s’imposarà una penalitat de fins el 50% de l’import del subcontracte o donar
lloc a la resolució del contracte en els termenes de l’article 217.2 de la LCSP.
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 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 Diputació, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i
perjudicis.
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