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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI
D’ASSESSORAMENT FISCAL I TRIBUTARI PER A L’HOSPITAL COMARCAL D’AMPOSTA, SAM I LA
FUNDACIÓ PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIÀ, PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I
TRÀMIT ORDINARI

A. Entitats contractants
SOCIETAT / ENTITAT JURÍDICA CONTRACTANT
DENOMINACIÓ

NIF

Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

DOMICILI

POBLACIÓ

A - 43282334 C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

Fundació Privada Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT) G - 43908599 C/ Jacint Verdaguer, 11 -13 43870 Amposta

B. Objecte
B1. És objecte de la present sol·licitud, la contractació conjunta del servei d’assessorament fiscal i
tributari per a l’Hospital Comarcal d’Amposta i la Fundació Privada Serveis Socials del Montsià.
B2. S’estableix la contractació conjunta i no divisible en lots ja que entre les entitats contractants
existeix relació i vincle entre elles i amb l’Ajuntament d’Amposta, si bé l’HCA és soci fundacional
de la FUSSMONT, i, a més, està constituït per capital íntegrament pertanyent a l’Ajuntament
d’Amposta, per la qual cosa, i per la bona gestió, coordinació i execució del servei objecte del
contracte, es realitzarà la contractació de forma conjunta, amb el benentès que cada entitat
haurà de fer front a les despeses respectives del seu servei.
B3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és 79220000-2 Serveis fiscals, d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la
Comissió, de 28 de novembre de 2007, que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i de les
directives 2004/17/CE i 2004/18CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments
dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV.

C. Dades econòmiques
C.1. Pressupost de la licitació:
PRESSUPOST BASE LICITACIÓ
Entitats

1er any

2on any

Total

Hospital Comarcal d'Amposta, SAM (HCA)

4.800,00 €

4.800,00 €

9.600,00 €

Fundació Privada Serveis Socials del Montsià
(FUSSMONT)

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

Total (IVA exclòs)

7.800,00 €

7.800,00 €

15.600,00 €

IVA (21%)

1.638,00 €

1.638,00 €

3.276,00 €

Total (IVA inclòs)

9.438,00 €

9.438,00 €

18.876,00 €

C.2. Valor estimat del contracte:
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El valor estimat del contracte, que inclou pròrrogues i modificacions, representa el total
desglossat segons la taula que es mostra a continuació:
VALOR ESTIMAT CONTRACTE
1 er any

Entitats

2on any

Pròrroga
màx. 2 anys

TOTAL
(IVA exclòs)

Hospital Comarcal d'Amposta

4.800,00 €

4.800,00 €

9.600,00 €

19.200,00 €

Fund. Priv. Serveis Socials del Montsià

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

12.000,00 €

TOTAL (IVA exclòs)

7.800,00 €

7.800,00 €

15.600,00 €

31.200,00 €

D. Existència de crèdit
D1. Certificat d’existència de crèdit: Si
D2. Expedient d’abast plurianual: Si (2022-2024)

E. Termini de durada del contracte
Termini de durada: 2 anys
Possibilitat de pròrrogues i termini: Fins un màxim de 2 anys, que es podran prorrogar d’un sol
cop o successivament per períodes mensuals o anuals, sense sobrepassar en cap cas aquest
màxim.

F. Variants
Sí:

No: X

G. Modificació del contracte prevista
No es preveuen modificacions

H. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat, d’acord amb el que estipula l’article 159, apartats 1
a 4, de la LCSP.
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí: X

No:
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I. Solvència i classificació empresarial
I1. Criteris de selecció relatius a la solvència
I1a) Solvència econòmica i financera


Ràtio entre actius i passius, al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui
vençuda l’obligació d’aprovació de comptes anuals.
Caldrà deduir capacitat de l’empresa per fer front als seus compromisos; aquesta es podrà
contrastar mitjançant l’aplicació de la ràtio de solvència següent, al tancament del darrer
exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals:

La solvència total de l’empresa vindrà determinada per la relació entre aquestes dues
magnituds: actiu total i passiu exigible (suma de les partides de creditors a llarg, mig i curt
termini). Caldrà que el valor de ràtio sigui superior a la unitat, cosa que vol dir que l’actiu de
l’empresa és superior al seu passiu exigible, i es podrà considerar que els deutes de
l’empresa estan suficientment garantits pels seus béns.
També caldrà poder deduir que no s’incorre en la situació que contempla l’article 363.1.d)
del Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
societats de capital, com a causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni
net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, a menys que aquest s’augmenti o
es redueixi en la mesura suficient, i sempre que no sigui procedent sol·licitar la declaració
de concurs.


Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil en els termes
següents:
Pòlissa de Responsabilitat Civil General, per danys materials, corporals i perjuís ocasionats a
Hospital Comarcal d’Amposta, SAM i a tercers, per fets esdevinguts en relació amb
l’activitat objecte de la licitació, per un límit d’indemnització de com a mínim 500.000,00 €
per sinistre i any. Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de RC explotació, RC patronal, RC
subsidiària, RC treballs i post treballs durant un període de 12 mesos, amb el mateix límit
abans detallat.
S’haurà d’acreditar mitjançant la pòlissa o un certificat expedit per la companyia
asseguradora, on es faci referència als imports, els riscos coberts i el període de vigència.
Així mateix, també es farà constar el compromís vinculant de pròrroga o renovació de
l’assegurança durant la vigència del contracte.

I1b) Solvència tècnica o professional


Relació dels principals serveis efectuats del mateix tipus o naturalesa que aquell a què
correspon l’objecte del contracte, efectuats per l’interessat en el curs dels tres últims anys
en la que s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos; avalats per
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del
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sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat; mitjançant un certificat expedit
per aquest o, a falta de certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels
documents que acreditin la realització de la prestació. S’haurà d’acreditar que l’import
anual acumulat en l’any de major execució dels darrers tres anys, dels serveis
corresponents al mateix tipus o naturalesa que el que correspon a l’objecte del contracte
és d’almenys el 70% del valor estimat del contracte.
Als efectes de determinar la correspondència entre els treballs acreditats i els que
constitueixen l’objecte del contracte s’ha d’atendre a la coincidència entre els tres primers
dígits dels seus respectius codis CPV.
I1c) Classificació empresarial
Sense perjudici del previst a l’apartat a), serà suficient per acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica (amb excepció de la documentació específica obligatòria) l’aportació de la
classificació següent per cadascun dels lots:
Necessitat de presentar classificació:

SI ☐

NO X

I2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte
Sí: X

No:

D’acord amb els requisits exigits en la clàusula 4.2 del Plec de Prescripcions Tècniques.
I4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental.
No s’exigeixen.

J. Criteris d’adjudicació
J1 Criteris objectius (fins a 75 punts)
1. Oferta econòmica (fins a 75 punts)
Les ofertes econòmiques presentades pels licitadors no poden superar els màxims establerts en
el pressupost base de licitació en l’apartat C.1 del present Quadre de Característiques. En cas
que se superi aquest llindar serà causa d’exclusió.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades per aquest servei pels licitadors de la següent
manera. La fórmula per al càlcul de l’oferta econòmica és la marcada per la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública:

Pv = 1 -

(

Ov - Om
IL

) (
x

1
VP

)

x P
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Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
Ov= Oferta a valorar
Om= Millor oferta
IL= Import de licitació producte (preu màxim de licitació)
VP= Valor de ponderació (igual a 1)
P= Puntuació màxima del criteri

El preu s’haurà d’indicar amb dos decimals. En el cas de què s’indiqués amb més de dos, aquest
preu s’arrodonirà a dos decimals (si el decimal és major o igual que cinc (5), s’augmentarà en una
unitat; en cas contrari, es deixarà com està).
J.2 Criteris subjectius d’apreciació tècnica sotmesos a judici de valor ( fins a 25 punts).
1. Memòria tècnica (fins a 25 punts)
Es valorarà el grau de detall de cadascú dels requisits que haurà d’incloure la memòria tècnica
indicats al punt 6 del Plec de Prescripcions Tècniques d’aquest expedient, així com la seva
adaptació a les necessitats de les entitats contractants.





Anàlisi de les obligacions fiscals i tributàries de les entitats contractants (SAM i Fundació)
d’acord amb la normativa aplicable ....................................................................... 6 punts
Planificació i calendarització dels treballs ............................................................. 6 punts
Metodologia de treball .......................................................................................... 6 punts
Equip de treball ...................................................................................................... 7 punts
o Titulacions oficials superiors (màster i/o postgrau) en matèria fiscal i tributària
(fins a 2 punts)
Es valoraran les titulacions oficials superiors en matèria fiscal i tributària que
disposin els membres de l’equip de treball, complementària a la formació mínima
exigida.
o

Experiència en assessorament fiscal i tributari a grans empreses (fins a 1 punt)
 >10 anys d’experiència: ........................................................................ 1 punt
 >5 anys i <10 anys d’experiència...................................................... 0,5 punts
 5 anys d’experiència: .......................................................................... 0 punts

o

Experiència en assessorament fiscal i tributari a empreses del sector públic (fins a
2 punts)
 > 5 anys: .............................................................................................. 2 punts
 > 1 any i < 5 anys: .................................................................................. 1 punt
 < 1 any: ................................................................................................ 0 punts

o

Experiència en assessorament fiscal i tributari a empreses del sector sanitari (fins
a 2 punts)
 > 5 anys: .............................................................................................. 2 punts
 > 1 any i < 5 anys: .................................................................................. 1 punt
 < 1 any ................................................................................................. 0 punts

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme de la
següent manera:
En compliment de que disposa l’art. 149 de la LCSP, per determinar si les ofertes contenen valors
anormals o desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció de
anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n
presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus,
o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de
l’oferta.
Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri
oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora
disposarà d’un termini de deu dies naturals, a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud,
per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades
com adjudicatàries
Les empreses licitadores hauran d’aportar la següent documentació:
-

Declaració de confidencialitat de dades i documents (Annex 2)
Compliment de principis ètics i regles de conducta (Annex 3)

M. Garantia provisional
Sí:

No: X

N. Garantia definitiva
Sí:

No: X

O. Obligació de constituir una pòlissa de responsabilitat civil:
Sí: X

No:

S’estableix com a criteri de solvència a l’apartat I.1 a) del present Quadre de Característiques.
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P. Condicions especials d’execució
Es preveu com a condició especial d’execució la següent condició compresa en l’article 202.2 de la
LCSP, que haurà de complir l’adjudicatari del contracte:
A) El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l'empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s'estableix com a obligació contractual entre les parts, que l'òrgan de
contractació pagui directament a l'empresa subcontractista.
Davant el requeriment d'una empresa subcontractista, l'òrgan de contractació donarà audiència a
l'empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient.
Si no justifica l'impagament del preu, l'òrgan de contractació farà el pagament directament a
l'empresa subcontractista amb detracció del preu a l'empresa contractista principal i amb efectes
lliberadors.
B) L'acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades.
D'acord amb la previsió de la clàusula 20, l'empresa contractista ha de presentar la documentació
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes,
quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la
prestació.
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament
establert per l'Ajuntament per al contractista.
C) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual.
L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i
socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment
de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació. Aquesta condició te el caràcter
d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a
falta molt greu o causa d'extinció contractual. El/La responsable del contracte podrà requerir a
l'empresa contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el/la
responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació
de les persones treballadores que informin al respecte.
El contractista resta obligat a sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria
de protecció de dades. Aquesta obligació té el caràcter d'obligació contractual essencial de
conformitat amb el que disposa la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211.
D) Promoció del treball de persones amb especials dificultats d’inserció en el mercat laboral.
Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses adjudicatàries d’aquest contracte
hagin de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en
situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, de 20
de juny, pel que s’aprova el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui
possible, entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la
Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció
sociolaboral, o persones que disposin del certificat de discapacitat.
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S’estableix aquesta condició amb l’objectiu que tots els treballadors facin la seva labor en un
entorn de treball adequat, i les empreses els dotin dels mitjans i equips preceptius al seu lloc així
com de la correcta formació en seguretat i salut, d’acord amb la normativa vigent en aquesta
matèria, aplicant, igualment, el que s’estableix en els seus convenis col·lectius.
Q. Obligacions contractuals essencials:
a) SI X NO
b) Les que consten en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i plec de prescripcions
tècniques i les següent:
i.
ii.
iii.

iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.
xi.

Obligació del contractista de sotmetre’s a la normativa nacional i de la unió europea en
matèria de protecció de dades.
L’incompliment de les criteris d’adjudicació oferts pel contractista, entenent que aquests
han resultat determinants per a l’adjudicació del contracte al seu favor.
La sanció per part de l’òrgan de la competència, al contractista, per una infracció greu en
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el
procediment de licitació.
El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les
mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats
sanitàries, la Secretaria de Funció Pública i la normativa vigent. En tot cas, s’hauran de
validar les mesures a aplicar amb el servei de prevenció de riscos laborals competent de
l’entitat contractat i acatar les instruccions impartides per aquest i pel responsable del
contracte.
Les condicions especials d’execució anteriorment establertes d’acord amb la clàusula 25
del PCAP.
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes,
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

R. Cessió del contracte
Les empreses adjudicatàries podran cedir el contracte sempre que es compleixin els requisits
establerts en l’article 214.2 de la LCSP.
L’òrgan de contractació haurà d’autoritzar de forma prèvia i expressa la cessió i vetllarà per a què
la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No s’autoritzarà la
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cessió a un tercer quan aquest suposi una alteració substancial de les característiques del
contractista.
En tot cas, cal atendre’s a l’establert en la clàusula quaranta-tresena del PCAP.
S. Subcontractació
Sí procedeix, amb el compliment de les previsions establertes en la clàusula quaranta-quatrena
del PCAP i l’art. 215 de la LCSP.
T. Revisió de preus
Sí:

No: X

U. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries (si escau)
No s’escau
V. Visita a les entitats o centres:
Sí:

No: X

W. Programa de treball
Sí: X

No:

X. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte
L’establerta en la clàusula vint-i-novena del plec de clàusules administratives particulars.
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