QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
Núm. de l’expedient: IT-2019-20106
A. Objecte del contracte: servei de traducció de textos, per al Gabinet de Seguretat de
la Direcció General d’Administració de Seguretat i per al Gabinet Tècnic de la Secretaria
General, ambdós del Departament d’Interior, durant l’any 2019.
A1. Lots: 3. Es pot licitar per un, diversos o tots els lots següents:
LOT

OBJECTE
Traducció textos del blog Notes de Seguretat, de la pàgina web del Departament
d’Interior i programes, díptics, fulletons i similars del català a l’anglès
Traducció textos del blog Notes de Seguretat i programes, díptics, fulletons i similars
del català al francès; traducció textos per a la pàgina web del Departament d’Interior,
programes, díptics, fulletons i similars del català al francès, i traducció textos per a la
pàgina web del Departament d’Interior del català a l’aranès

1

2

A2. Codi CPV comú als tres lots: 79530000-8 Serveis de traducció.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu:
A tant alçat
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte, d’acord amb el detall següent:
11.800,00 €
2.360,00 €
20.000,00 €
2.360,00 €
20.000,00 €
2.360,00 €
58.880,00 €

Pressupost de la licitació (sense IVA)
Modificació 20 %
Pròrroga any 2020
Modificació 20 % pròrroga 2020
Pròrroga any 2021
Modificació 20 % pròrroga 2021
Valor estimat del contracte

Detall del valor estimat per lots
Lot

Pressupost
licitació*

Import
modificacions

Import
pròrroga
2020

Import modif
pròrroga

Import
pròrroga
2021

Import modif
pròrroga

Valor estimat

1
2

5.900,00 €
5.900,00 €

1.180,00 €
1.180,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.180,00 €
1.180,00 €

10.000,00 €
10.000,00 €

1.180,00 €
1.180,00 €

29.440,00 €
29.440,00 €

*IVA no inclòs

B3. Pressupost base de la licitació, d’acord amb el detall següent:
11.800,00 €
2.478,00 €
14.278,00 €

Pressupost base
Import de l’IVA
Total pressupost base de licitació

Pressupost base per lots:
Lot

1

2

Objecte

Pressupost
base

Traducció textos del blog Notes de
Seguretat, de la pàgina web del
Departament d’Interior i programes, díptics,
fulletons i similars del català a l’anglès
Traducció textos del blog Notes de
Seguretat i programes, díptics, fulletons i
similars del català al francès; traducció
textos per a la pàgina web del
Departament d’Interior, programes, díptics,
fulletons i similars del català al francès, i
traducció textos per a la pàgina web del
Departament d’Interior del català a l’aranès

Import
l’IVA

de

Total pressupost
base del lot

5.900,00 €

1.239,00 €

7.139,00 €

5.900,00 €

1.239,00 €

7.139,00 €
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Els preus de cada lot són màxims i s’exhauriran o no en funció dels serveis prestats
durant el termini d’execució del contracte.
B4. Revisió de preus

Sí

No

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:
IT01D/227000800/2210/0000 Direcció General d’Administració i Seguretat
Lot 1
IT01D/227000800/1210/0000 Gabinet Tècnic - Secretaria General
IT10D/227000800/2210/0000 Direcció General d’Administració i Seguretat
Lot 2
IT01D/227000800/1210/0000 Gabinet Tècnic - Secretaria General
C2. Expedient d’abast plurianual:

Sí

No

D. Termini de durada del contracte: des de l’1 de juny o des de la data de signatura del
contracte si és posterior fins al 31 de desembre de 2019.
D1. Prorrogable
Sí
No
D2. Termini màxim de pròrroga: fins a un màxim de 2 anys per períodes anuals.
E. Variants:

Sí

No

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
F1. Forma de tramitació:
Ordinària
Urgent
Anticipada
F2. Procediment d’adjudicació: Obert
F3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital:
Sí
No
G. Mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica
G1. Solvència econòmica i financera: volum anual de negocis dels tres darrers exercicis
conclosos.
Requisit mínim: l’any de més volum ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el
pressupost del contracte.
Forma d’acreditació.- Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si
l’empresari està inscrit en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre
oficial en el qual ha d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre
mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre mercantil o en cas de no estar
obligats podran acreditar la solvència amb una declaració indicant el volum de negocis
global de l’empresa en cada anualitat.
G2. Solvència tècnica: principals contractes realitzats, els darrers tres anys, de
naturalesa igual o similar als que constitueixen l’objecte del contracte.
Requisit mínim: l’import anual acumulat l’any de més volum d’execució ha de ser igual o
superior al 70% de l’anualitat del contracte.
Forma d’acreditació: certificat que indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat,
del contracte, expedit per l’òrgan o entitat competent o, si no hi ha certificat, mitjançant
una declaració de l’empresari acompanyada dels documents en poder d'aquest que
acreditin la realització del contracte.
G3. (Potestativament) La solvència anterior es podrà substituir per la classificació
empresarial següent:
Sí
No
Grup T Subgrup 5 Categoria 1
2
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H. Criteris d’adjudicació: d’acord amb l’annex 4 del PCAP
I. Millores

Sí

No

J. Criteris per a la determinació d’ofertes anormalment baixes: no s’estableixen.
K. Documentació a presentar per les empreses licitadores
 Formulari normalitzat del Document europeu únic de contractació*. Es pot
utilitzar una d’aquestes dues versions del document.
- Model DEUC de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
- Model de la Comissió Europea
Sobre A

*A la Part IV, Criteris de selecció, només cal respondre la primera pregunta, la
resta de la Part no cal completar-la.

 Declaració responsable de l’annex 1
Vegeu annex 1 del PCAP

Sobre B

 Document en el qual es faci constar el correu electrònic al qual s’enviarà
el text o textos a traduir.
Vegeu annexos 2 i 4 del PCAP
 Oferta econòmica d’acord amb el model de l’annex 3 del PCAP

Sobre C
Vegeu annexos 3 i 4 del PCAP
Important:
La presentació de documentació en un sobre que no correspongui pot ser causa
d’exclusió.
L. Garanties
L1. Garantia provisional:
Sí
No
L2. Garantia definitiva:
Sí
No Import: 5% del pressupost de licitació, IVA no
inclòs
L3. Termini de garantia: durant el termini d’execució del contracte i els 3 mesos
posteriors a la seva finalització.
M. Condicions especials d’execució: d’acord amb l’apartat i) de la clàusula vint-inovena del Plec de clàusules administratives.
N. Obligacions contractuals essencials: no se n’estableixen.
O. Modificacions del contracte: s’estableixen en un 20% del preu inicial del contracte
per cas de peticions de traduccions no previstes inicialment.
P. S’admet subcontractació

Sí

No Abast:

Q. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o
empreses adjudicatàries: no procedeix.

R. Penalitats. D’acord amb el que disposa l’article 311 de la 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 (en endavant LCSP), les traduccions s’han
d’executar amb subjecció al que estableixin les condicions d’execució del servei i d’acord
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amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de
contractació.
Atenent l’article 192 de la LCSP, es preveuen les penalitats següents per als casos de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte:

R1. Penalitzacions per demora en els lliuraments dels treballs
- En el supòsit de retard en el lliurament de les traduccions i/o correccions sol·licitades
amb “lliurament normal”, el Departament d’Interior aplicarà les penalitzacions
corresponents a un 10% de deducció de l’import de facturació d’aquella traducció i/o
correcció, per cada dia hàbil de retard.
- En el supòsit de retard en el lliurament de les traduccions i/o correccions sol·licitades
amb “lliurament urgent”, el Departament d’Interior aplicarà les penalitzacions
corresponents a un 15% de deducció de l’import de facturació d’aquella traducció i/o
correcció, per cada dia hàbil de retard.
D’acord amb l’article 193.4 de la LCSP, cada vegada que les penalitats per demora
assoleixin un múltiple del 5% del preu del contracte l’òrgan de contractació està facultat
per resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb imposició de noves penalitats.

R2. Penalitzacions en la qualitat del servei
El Departament d’Interior aplicarà una penalització del 25% del cost del servei de
traducció i/o correcció en el cas d’errors de caràcter ortogràfic, morfològic, sintàctic o de
lèxic en els documents lliurats. Aquesta penalització també s’aplicarà quan
l’adjudicatari/ària incompleixi les directrius indicades pel Departament d’Interior en relació
amb el servei i aquest fet obligui a realitzar una nova traducció/correcció.
Es consideraran errors:
- Errors per omissió de text, en qualsevol forma i de qualsevol extensió.
- Errors mecanogràfics (per exemple espais de més, salts de línia en mig d’una frase,
etc., que no provinguin del document original).
- Errors que afectin a la integritat del text o al seu sentit.
La penalització s’aplicarà en els casos següents:
a) Errors del mateix tipus que es reiterin en un mateix document:
Fins a 5 fulls: En aquest cas, la penalització s’aplicarà quan s’hagi trobat un error,
com a mínim. El segon error obligarà a realitzar una nova traducció del text que
s’haurà de lliurar en menys de 6 hores. En aquest cas només es pagarà la traducció
revisada.
Fins a 20 fulls: En aquest cas, la penalització s’aplicarà quan s’hagin trobat dos errors,
com a mínim. El tercer error obligarà a realitzar una nova traducció del text que
s’haurà de lliurar en menys de 6 hores. En aquest cas només es pagarà la traducció
revisada.
Més de 20 fulls: En aquest cas, la penalització s’aplicarà quan s’hagin trobat cinc
errors, com a mínim. El sisè error obligarà a realitzar una nova traducció del text que
s’haurà de lliurar en menys de 6 hores. En aquest cas només es pagarà la traducció
revisada.
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b) Errors que afectin, com a mínim, 2 documents en el termini de 7 dies naturals, encara
que no arribin al nombre mínim establert al punt 1 anterior. En aquest cas, aquesta
penalització s’aplicarà al tercer i successius documents, fins que es rebi un document
sense errors.
c) En el cas que siguin detectats en la traducció errors que afectin a la integritat del text o
al seu sentit, el Departament d’Interior podrà refusar la traducció i exigir-ne una de
nova, sense cost addicional, que haurà de ser lliurada en el termini que s’indiqui des
del Departament d’Interior.
Les incidències i penalitats corresponents seran gestionades per la persona interlocutora
designada per l’adjudicatari/ària i la de la unitat destinatària afectada. Així mateix, seran
trameses a l’òrgan de contractació que les acordarà, previ expedient contradictori i amb
informe de la unitat promotora del contracte. Aquestes penalitats es faran efectives
mitjançant deduccions de les quantitats que s’hagin d’abonar al contractista, en concepte
de pagament total o parcial, o sobre l’import de la garantia dipositada.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització a què pugui tenir dret l’Administració
de danys i perjudicis originats pels incompliments del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, s’estarà al que disposa
l’article 195.2 de la LCSP.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l’Administració.

R3. Motius de rescissió contractual
A banda dels motius de resolució contractual previstos a la LCSP, el contracte es podrà
rescindir si es donen les circumstàncies següents:
- En el cas que es lliurin 3 o més traduccions fora de termini.
- En el cas que es lliurin 3 o més traduccions incorrectes.
S. Tramitació i pagament de les factures. Les dades rellevants als efectes de
tramitació de la facturació són les següents:
S1. A banda dels codis que identifiquen les unitats que han de tramitar la factura (codis
DIR3) establerts a la clàusula vint-i-sisena del PCA, els codis específics que identifiquen
el contracte són:
Lot

Codi expedient

1

IT-2019-20106-01

2

IT-2019-20106-02

Centre gestor destinatari
Sublot 1: IT10: Gabinet de Seguretat de la Direcció
General d’Administració de Seguretat
Sublot 2: IT01: Gabinet Tècnic de la Secretaria General
Sublot 1: Sublot 1: IT10: Gabinet de Seguretat de la
Direcció General d’Administració de Seguretat
Sublot 2: IT01: Gabinet Tècnic de la Secretaria General

S2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent:
X

Terminis consecutius per lot/sublot i centre gestor amb la durada que s’indica a
continuació:
Les factures es tramitaran de forma mensual i separades per cada sublot en
cada un dels 2 lots.
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S3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:
Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:
S4. Òrgan encarregat de la validació de les factures:



Sublot 1: Cap del Gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració de
Seguretat
Sublot 2: Cap del Servei de Difusió, del Gabinet Tècnic de la Secretaria General.

T. Responsable del contracte:



Sublot 1: Cap del Gabinet de Seguretat de la Direcció General d’Administració de
Seguretat
Sublot 2: Cap del Servei de Difusió, del Gabinet Tècnic de la Secretaria General.

U. Òrgan a qui es poden adreçar consultes relacionades amb la licitació: Servei de
Contractació i Patrimoni, a l’adreça electrònica contractacio.interior@gencat.cat
Els licitadors interessats a rebre comunicacions automàtiques mitjançant correu
electrònic de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del
contractant s'hi han de subscriure accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les
novetats?”, que trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui
en el perfil.
Barcelona, 2 de maig de 2019
La sub-directora general de Contractació i Patrimoni
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