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Entitat adjudicadora i dades per l’obtenció
d’informació





Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona
 Domicili: Campus Universitari. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)



E‐mail: uca@uab.cat
 Direcció del perfil del contractant a la Plataforma de serveis de contractació pública
de
la
UAB:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/es_ES/uab

Antecedents
La Universitat Autònoma de Barcelona, a través de la corresponent corredoria, té
contractades un seguit de pòlisses d’assegurances per a diferents tipus i modalitats
de cobertures i riscos. Al llarg de l’any 2020 la UAB va publicar el concurs per a la
contractació de les pòlisses de danys i pèrdues, responsabilitat civil i flota de vehicles,
quedant deserts els lots corresponents a Danys i Pèrdues i Responsabilitat
Civil.
Així mateix, al juliol de 2021 finalitza l’actual pòlissa que dona cobertura a la
responsabilitat del personal de la UAB.
Els edificis de la Universitat estan ubicats a diferents Campus i tenen característiques
específiques que es poden consultar en la documentació adjunta (plecs
corresponents a la pòlissa de Danys i pèrdues).
Per desenvolupar la seva funció i seguir en el procés de millora continua, la UAB té
per objectiu iniciar un procés de licitació per renovar la contractació de les pòlisses de
Danys i Pèrdues Materials, de Responsabilitat Civil i de Responsabilitat del personal
que s’adeqüi tant a les necessitats de la Universitat com a les opcions que el mercat
actual ofereix, considerant l’experiència i lliçons apreses per la nostra institució durant
els darrers anys i les millors pràctiques, coneixements i expertesa que pugui aportar
el mercat en aquesta matèria.
Prèviament al procés de licitació esmentat, i amb l’objectiu d’assolir els reptes que la
Universitat s’ha fixat per elevar el nivell de maduresa actual en aquest àmbit, l’entitat
procedirà a realitzar una consulta preliminar de mercat en virtut de l’article 115
de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.



Participants i caràcter de les propostes
La present consulta preliminar al mercat és oberta, poden participar totes aquelles
companyies d’assegurances interessades en presentar les seves propostes o
solucions en relació amb l’objecte de la consulta. Es posa de manifest que aquesta
consulta no és vinculant a efectes contractuals i que els interessats poden participar
en la consulta responent total o parcialment el qüestionari inclòs en aquest document.
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Així mateix, es recorda que, tal i com consta als plecs de 2020, només s’admetran a
la licitació les propostes presentades directament per companyies asseguradores. No
s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB ja
disposa d’una corredoria d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS –
Masana Casaleiz, SL).
El caràcter informatiu de les propostes determina que la seva presentació en aquesta
consulta preliminar de mercat no impedirà la presentació d’ofertes en el moment de
la licitació que eventualment es pugui convocar amb posterioritat.
La documentació que s’entrega als possibles interessats en participar en la consulta
és la següent:
1.‐ El present document
2.‐ Qüestionari a complimentar pels interessats en la consulta
Els interessats, també poden enviar documentació tècnica complementaria al
qüestionari per informar a l’autoritat contractant sobre les últimes innovacions i
condicions que pot oferir el mercat o altres dades que permetin millorar la definició
dels criteris tècnics del plec de licitació i/o facilitar l’avaluació dels resultats.



Objectius de la consulta
La Universitat Autònoma de Barcelona vol adequar el màxim possible a la realitat
actual les cobertures contractades a les pòlisses de Danys i pèrdues materials,
Responsabilitat Civil i Responsabilitat del personal, contractant les cobertures
necessàries que millor s’ajustin a la seva idiosincràsia i a les seves funcions com a
centre de docència i de recerca que aglutina diferents Campus i casuístiques
específiques. Així mateix, complint amb les normatives i legislació vigents, ha de
vetllar per l’ús eficaç i eficient dels recursos econòmics dels que disposa.
De forma més concreta, els objectius de la consulta oberta al mercat són:


Informar sobre el procés de licitació, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima
participació de les parts interessades.



Contrastar l’experiència adquirida per la Universitat durant els darrers anys
amb les propostes dels participants que han resolt problemes i reptes similars.



Conèixer la visió i opinió del mercat per donar resposta a les problemàtiques i
reptes plantejats per la UAB en aquesta consulta, considerant les lliçons
apreses fins al moment.



Conèixer, segons l’experiència dels participants, quines clàusules i imports de
prima i/o cobertura de risc són les que més i millor poden ajustar-se al cas de
la UAB.



Permetre als interessats formular comentaris i suggeriments que l’òrgan de
contractació de la Universitat tindrà en consideració en la preparació de la
licitació.
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Context
Per entendre la finalitat de la consulta que aquí és planteja, és important posar a
disposició de les companyies els plecs anteriors, que fins ara s’havien adjudicat
satisfactòriament.
Situacions actuals, com la pandèmia per la COVID-19, que redueix considerablement
els sinistres als diferents Campus però que a l’hora obliga a tenir en compte escenaris
no previstos fins ara, fan que la UAB consideri adient fer una consulta a les
companyies que, en base a la seva experiència i coneixements, poden adoptar
solucions a aquests nous reptes i adequar al màxim els plecs, que donaran lloc a la
contractació de les pòlisses esmentades.
Per aquest motiu, incloem com annex a la present memòria els diferents plecs de
convocatòries anteriors.



Instruccions
Al perfil del contractant de la Universitat Autònoma de Barcelona a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es publicarà tota la documentació
relativa a la consulta. Dintre del termini especificat, els participants podran fer arribar
les seves solucions. Les companyies interessades poden efectuar consultes i
preguntes a la consulta preliminar mitjançant la plataforma de serveis de contractació
pública a l’apartat “preguntes i respostes” al panell d’avisos de l’espai virtual de la
consulta preliminar. Les respostes es publicaran al taulell d’anuncis de l’espai de la
consulta i seran públiques i accessibles a través del taulell.
Els participants en la consulta hauran de fer arribar la seva proposta, abans de
les 13:00 hores del proper dia 19 de Març de 2021, mitjançant un correu electrònic
a l’adreça Maleny.Garcia-Pardo@uab.cat amb còpia a uca@uab.cat indicant a
l’assumpte: “Consulta preliminar al Mercat de solucions per la contractació de
pòlisses“
Per qualsevol consulta de caràcter tècnic es pot contactar per correu electrònic a
l’adreça Maleny.Garcia-Pardo@uab.cat
El document de la consulta està disponible en la URL consignada a l’encapçalament
del document.
Per rebre tota la informació relativa a aquesta consulta, les empreses que ho desitgin
i, en tot cas, les empreses participants es subscriuran com interessades a través del
servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de la licitació que a tal efecte es
posa a disposició a l’adreça web del perfil del contractant de la Universitat. Aquesta
subscripció s’efectuarà de manera concreta i especifica a través de l’apartat anomenat
“Voleu que us informem de les novetats?
Una vegada presentada la informació, la UAB realitzarà una anàlisi de la mateixa
i exposarà les conclusions que seran publicades a la mateixa pàgina, amb la
finalitat de què s’accedeixi lliurament al seu contingut d’acord amb l’establert a
l’article 115 de la LCSP.
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Confidencialitat.
La Universitat Autònoma de Barcelona es compromet a no revelar als participants les
solucions proposades pels altres participants durant el procés de consultes. En
conseqüència, només la UAB podrà conèixer íntegrament aquestes solucions.
La Universitat, així mateix, es compromet a guardar la confidencialitat requerida, si
s’escau, respecte a la informació facilitada per les entitats consultades, amb el
benentès que no és possible fer declaracions genèriques de confidencialitat i que
qualsevol declaració de confidencialitat ha de respondre a la necessitat raonable de
protegir possibles secrets empresarials, comercials o industrials.
En el supòsit de que a les respostes presentades existeixi alguna restricció sobre l’ús
que es pot realitzar de la informació comunicada a la UAB, s’haurà d’identificar que
aquesta té caràcter confidencial, i que la Universitat no pot divulgar els seus
continguts.

Protecció de dades personals
La Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili al Campus Universitari, 08193
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) i amb NIF Q0818002H, en la seva condició de
responsable del tractament, informa als participants que les seves dades personals
seran tractades per realitzar la present consulta preliminar del mercat, en el context
de la seva activitat de contractació.
Les bases legitimadores del tractament de dades per part de la UAB són el
compliment d’una missió realitzada en interès públic, consistent en la realització de
consultes preliminars del mercat, en relació amb l’article 115 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic i el compliment amb obligacions legals
aplicables en matèria de contractació pública i transparència. Les dades personals
seran conservades durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual
es van recollir, així com per complir amb obligacions legals aplicables i, donat el cas,
per a l’exercici o defensa de reclamacions de tot tipus. Les dades personals únicament
es podran comunicar a les autoritats públiques competents en matèria de contractació
i transparència, o en els casos previstos legalment.
Cal destacar que els camps “persona de contacte” i “rol de la persona de contacte”
del qüestionari que es pot trobar a continuació són opcionals.
En relació amb el tractament de dades personals, s'informa als participants que tenen
dret a exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament i portabilitat mitjançant petició escrita dirigida al responsable del tractament
(uca@uab.cat)) o davant la Secretaria General de la UAB (sec.general@uab.cat),
acompanyant la sol·licitud amb el DNI o qualsevol altra documentació identificativa.
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La sol·licitud part dels participants haurà d'anar acompanyada d'una còpia del seu
document d'identitat oficial o s’haurà de fer presencialment a la referida adreça.
També s’informa als participants de que poden contactar amb el Delegat de Protecció
de Dades (DPD) de la Universitat, a través de les prèviament esmentades adreces de
contacte.
Així mateix, els participants tenen dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat
de protecció de dades competent del seu lloc de residència habitual, lloc de treball o
lloc on s’hagi produït l’incompliment de la normativa de protecció de dades. Per més
informació sobre el dret a la protecció de dades, els interessats/-des poden dirigir-se
a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCat), ubicada a carrer Rosselló,
214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona amb seu electrònica a https://seu.apd.cat.
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Qüestionari

DADES PERSONALS

Nom de l’entitat
Adreça (carrer, codi postal, ciutat, país)
Tipus d’organització (PIME, empresa
gran, cooperativa, start-up, consorci...)
Persona de contacte (opcional)
Rol persona de contacte (opcional)
Telèfon
Correu Electrònic

En relació a la seva entitat:
EXPERIÈNCIA
1. Descrigui breument la seva entitat, especificant els principals sectors de
mercat i l’activitat en la que està especialitzada.
2. En relació a la provisió de solucions i serveis similars als demanats en
aquesta consulta:


La seva experiència i referències/casos d’èxit.



Disposeu de personal especialitzat en gestió de riscos i en
desplegament de solucions/processos per la seva gestió.

3. Quines són les modificacions a la proposta d’import de licitació i perquè?
Ordeneu-les de més a menys importància, segons els vostres criteris
4. Quines són les modificacions a la proposta de clàusules i perquè?
Ordeneu-les de més a menys importància, segons els vostres criteris
5. Quines són les clàusules que eliminareu i perquè?
Ordeneu-les de més a menys importància, segons els vostres criteris
6. Quines són les clàusules que afegiríeu i perquè?
Ordeneu-les de més a menys importància, segons els vostres criteris

NOTA: Les respostes a aquestes qüestions no es plantegen a mode de licitació, no es
demana una oferta tècnica complerta, tot i que s’agraeix el detall, sinó compartir la visió
del mercat respecte dels punts
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Signatura i segell de la companyia
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Annexos

Es presenten a continuació els plecs publicats al 2020 i amb els imports actualitzats,
en el cas de les pòlisses de Pèrdues i Danys Materials. I els plecs objecte del concurs
i pòlissa vigent en el cas de Responsabilitat del personal
PÈRDUES I DANYS MATERIALS I RESPONSABILITAT CIVIL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT OBERT
Contracte núm. XX/2020

Serveis d’Assegurances (Pèrdues o danys materials i Responsabilitat civil general)
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PROCEDIMENT OBERT
CONTRACTE NÚM. XX/2020

Serveis d’Assegurances (Pèrdues o danys materials i Responsabilitat civil general)

LOT 1 - ASSEGURANÇA TOT RISC DE PÈRDUES O DANYS MATERIALS
1 – CONTRACTANT- PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA
La Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant “la Universitat”).
2 – ASSEGURAT
La Universitat.
3 – ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior universitari i centres de recerca amb prestació de serveis a tercers.
4 – OBJECTE
Contractació per part de la Universitat, com a prenedora, amb una companyia asseguradora, de la
pòlissa d’assegurança contra el risc de pèrdues i danys materials que pugui patir el patrimoni de la
pròpia Universitat, a conseqüència de qualsevol dels riscs objecte de cobertura.
Només s’admetran a la licitació les propostes presentades directament per companyies asseguradores. No
s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB ja disposa d’una corredoria
d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS – Masana Casaleiz, SL).
5 – DESCRIPCIÓ DELS BÉNS ASSEGURATS
Restaran assegurats:
1) Els béns immobles destinats a docència i recerca, edificis de representació i administratius,
biblioteques i arxius i centres esportius i de serveis a la comunitat universitària amb les seves
instal·lacions propietat de la Universitat així com les parts comunes corresponents en cas de propietat
horitzontal. A l’Annex 1 del present Plec es relacionen els edificis amb la seva superfície.
2) El mobiliari i equipament de totes classes utilitzat per l’assegurat per a desenvolupar les seves
activitats. Alguns d’aquests béns poden estar situats també a l’exterior dels edificis amb un límit, pels
béns que estiguin a l’exterior, per sinistre de: € 60.000.
3) Els instruments i aparells de valor especial
4) Les obres d’art instal·lades de forma temporal o permanent dintre dels edificis i als espais
exteriors.
5) Els equipaments en període de muntatge.
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6) Els vehicles propietat de la Universitat, de tercers o llogats per aquesta, mitjançant qualsevol
modalitat en situació de repòs dintre de les instal·lacions de la Universitat, quedant inclosos els actes
vandàlics. Límit de cobertura: € 750.000
7) Les plantes i arbres d’ornamentació i hivernacles.
8) El mobiliari urbà propietat de la Universitat instal·lat als vials i espais exteriors dels edificis.
Límit per sinistre: € 30.000
Igualment, restaran coberts:
a) Els béns i interessos que constitueixen el patrimoni propi de l’assegurat, incloent el seu interès
en les reformes i millores dels edificis propietat de tercers.
b) Els béns patrimoni de l’assegurat o dels que sigui responsable, temporalment desplaçats per la
seva exposició, manteniment o reparació, en locals, dependències o recintes de tercers, dintre
de l’Estat espanyol.
c) Els bens propis de la universitat en local de tercers o en domicilis de membres de la comunitat
universitària i no declarats en la relació de edificis assegurats fins un màxim de 150.000 €
d) Els béns de tercers que es trobin en dipòsit o sota la custòdia de l’assegurat o de les persones
de les que hagi de respondre en absència o insuficiència d’altres pòlisses d’assegurança.
e) Els béns propietat d’empleats (exclosos el diners i joies), quan es trobin dins dels edificis de la
Universitat i sofreixin danys o deteriorament per alguna de les causes cobertes a la pòlissa.
f)

Bicicletes elèctriques propietat de la UAB valorades en: € 1.000 cadascuna. Capital màxim
assegurat de 50.000,00 €

g) Aparcaments per a bicicletes. Aquests aparcaments disposen d’armaris perquè les persones
usuàries guardin les seves pertinences. Valor del Contingut per armari. € 150. Màxim per
sinistre: € 1.500 Capacitat de cada apartament de bicicletes: 20 places.
6 – RISCS GARANTITS
6.1.- Riscs bàsics: Tot Risc de dany material
6.2.- Extensió de garanties: la companyia garantirà a l’assegurat, fins el límit del 100% del capital
assegurat pels riscs bàsics els danys materials produïts als béns assegurats com a conseqüència dels
riscs enumerats a continuació:
1) Actes vandàlics o malintencionats
2) Pluja, vent, calamarsa o neu
3) Aigua
4) Fum
5) Impacte de vehicles terrestres
6) Ondes sòniques
7) Vessament o fuita accidental de les instal·lacions automàtiques d’extinció d’incendis
8) Vessament de materials fosos
9) Trencament de llunes i vidres
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Restaran coberts:
a) Els danys als béns assegurats que ocasionin les mesures necessàries adoptades per
l’Autoritat o l’assegurat, a fi d’impedir, tallar, reduir o extingir el sinistre, o impedir la seva propagació o
minorar qualsevol altre risc cobert.
b) La depreciació que sofreixin els béns salvats com a conseqüència de les mesures adoptades
amb la finalitat de salvar-los.
c) Les despeses que ocasioni a l’assegurat el trasllat dels objectes assegurats o qualsevol altres
mesures que s’adopti per a salvar-los d’un risc cobert.
d) El valor dels objectes desapareguts amb motiu d’un sinistre, sempre que l’assegurat acrediti
la seva preexistència.
e) Els danys produïts als béns i equipaments que ocasionalment, per motius de trasllat o d’altre,
hagin de romandre dipositats a l’aire lliure durant un període de temps raonable.
6.3.- Garanties addicionals: la companyia indemnitzarà, fins als límits d’indemnitzacions establerts:
1) Els robatoris i espoliacions, inclosa la espoliació a transportadors de fons de forma violenta o
sota amenaces. Quedarà inclòs fins a un límit de: € 30.000 el Robatori a elements del Continent.
2) Danys causats en la maquinària, aparells elèctrics, electrònics i els accessoris, aparell de
producció i distribució elèctrica per corrents anormals, curtcircuits, pròpia combustió o causes
inherents al seu funcionament, sempre que aquests danys siguin produïts per l’electricitat o per
la caiguda del llamp, fins i tot quan no se’n derivi un incendi.
A més de les exclusions previstes en les Condicions Generals, estan excloses d’aquesta
cobertura els danys i les pèrdues degudes a l’ús, al trencament de maquinària o al
funcionaments mecànic i aquells que afectin a fusibles, resistències, llums i bombetes.
3) Les despeses ocasionades per la localització d’avaries causants de danys per aigua i reparació
de las avaries corresponents.
4) Els danys materials ocorreguts als edificis i/o equipament llogat o adquirit durant la vigència de
la pòlissa.
5) Les despeses de reposició de documents tals com arxius i expedients, títols i títols-valors, llibres,
plànols, pel·lícules fotogràfiques i cinematogràfiques revelades, diapositives, cintes, CD, DVD,
USB i similars, motlles, models, matrius.
6) Les despeses d’extinció d’incendis, incloent-hi les generades per la reposició o reomplenament
del material contra incendis utilitzat per al seu control o extinció i les taxes que es puguin generar
per la intervenció dels serveis públics d’extinció.
7) Les despeses de desenrunament, enderrocament, apuntalament, neteja i trasllat de runes,
fangs, llots i restes en general fins un dipòsit autoritzat. Despeses d’extracció de fums, neteja
d’espais afectats i condicionament d’aquests per la seva utilització habitual.
Desfangament i extracció de llots. A conseqüència d’inundació no indemnitzable pel Consorci
de Compensació d’Assegurances, fins al 10%, a “primer risc”, de la “suma assegurada” per a
les partides de “continent i contingut” i amb límit màxim de 600.000,00€
8) Les despeses ocasionades per l’obtenció de permisos i llicències obligatòries per a la
reconstrucció de la propietat danyada.
9) Les despeses per honoraris professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics i
enginyers contractats per a la reconstrucció o reparació dels bens assegurats.
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10) Les despeses per a la reparació i/o reconstrucció dels fonaments i cimentacions dels edificis
assegurats, quan aquests hagin resultat danyats per un sinistre cobert per l’assegurança. Si per
raons tècniques o de tipus legal, una cimentació no fos utilitzada per a la reconstrucció de
l’edifici, s’indemnitzarà pel seu valor depreciat.
11) Avaria de maquinaria i equips informàtics (danys interns i externs)
12) Es garantiran així mateix, els bens refrigerats propietat de la Universitat, o tercers, necessaris
per treballs d’investigació i/o experimentació, dipositats en mobles adequats per la seva
conservació, a causa d’un sinistre emparat per les cobertures de la pòlissa, avaria mecànica i/o
elèctrica, errors en el dispositiu de regulació o falta de subministrament d’electricitat, aigua o
gas, amb un límit de 100.000 €.
Queden inclosos els danys i els deterioraments patits per bens dipositats en càmeres i aparells
refrigeradors situats en el recinte de l’entitat assegurada a causa de:
 La paralització o augment de la temperatura dins de l’aparell frigorífic com a conseqüència
d’una pèrdua coberta per la pòlissa
 La paralització o augment de la temperatura dins de l’aparell frigorífic com a conseqüència
de l’avaria dels esmentats aparells.
 Fuita o vessament accidental del medi refrigerant, produït de forma sobtada, accidental i
imprevisible.
Sense augmentar el límit de indemnització establert per aquesta cobertura, és garanteixen les
despeses dque tingui l’assegurat per tal de minimitzar les conseqüències del sinistre.
S’exclouen d’aquesta cobertura el medi refrigerant i els danys i deteriorament dels béns com a
resultat de:
 Emmagatzematge o embalatge defectuós o inadequat
 Vici propi o putrefacció natural de les mercaderies
 Les pèrdues o faltes de pes
13) Danys estètics. Queden incloses sota les cobertures del contracte les pèrdues materials no
directes sorgides en els béns assegurats que produeixin mers defectes estètics i que siguin
conseqüència d’un dany material indemnitzable pel contracte.
La cobertura es refereix a elements de decoració fixos en el sòl, parets o sostres, com paper,
rajoles, parquet i similars.
La reparació es durà a terme utilitzant materials de característiques i qualitat similars als
d’origen.
L’import indemnitzable per aquest concepte, a “primer risc”, quedarà limitat a 6.000,00 €.
14) Vigilància dels local. L’import indemnitzable per aquest concepte, a “primer risc”, quedarà limitat
a 6.000,00€, sempre que sigui necessari, segons el parer dels pèrits, a causa d’un sinistre de
danys materials objecte de cobertura pel contracte que ocasioni que les proteccions dels locals
hagin quedat deteriorades i, per tant, aquests locals siguin accessibles.
15) Reposició de panys. L’import indemnitzable per aquest concepte, a “primer risc”, quedarà limitat
a 1.200,00€, sempre que les claus hagin estat sostretes amb motiu d’un sinistre objecte de
cobertura pel contracte.

6.4.- Extensió de cobertures: la companyia indemnitzarà també:
1) Els danys a les construccions fixes o desmuntables instal·lades a l’aire lliure realitzades amb
tancaments i cobertes de material flexible, de plàstic, de vidre o similars, així com el contingut de les
esmentades construccions, utilitzades per l’assegurat per a desenvolupar les seves activitats.
2) Els danys als animals vius necessaris a les facultats i laboratoris de la Universitat per les
feines d’experimentació i/o investigació, quan aquests danys es produeixin a conseqüència d’un incendi,
explosió, caiguda de llamps així com d’altres riscs no exclosos. Les cobertures del contracte es limiten
a l’interior dels riscos objecte de l’assegurança i exclusivament per a incendis, caiguda del llamp i/o
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explosió amb les limitacions de la mort per asfixia de tota mena d’animals, per causes distintes a l’incendi
i les seves conseqüències inevitables.
3) Els danys ocasionats per fenòmens meteorològics, climatològics, sísmics i de la natura en
general, en els casos en què la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances no tingui
aplicació, per trobar-se exclosos de la seva indemnització per aquest, d’acord amb la normativa vigent.
4) Els danys als murs, tanques, barrats i demés elements independents de tancament o
contenció de terres i als vials i camins i altres superfícies asfaltades, enrajolades o empedrades quan
formin part dels edificis o locals assegurats i dels espais exteriors.

7 - RELACIÓ DE SITUACIONS DE RISC
Campus de Bellaterra i altres edificis i contingents en altres ubicacions.

8 - SUMES ASSEGURADES



Continent ............................. 600.000.000,00 €
Contingut.............................. 50.000.000,00 €

9 - LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ A “PRIMER RISC”



Continent .............................
Contingut..............................

55.000.000,00 €

10 - GARANTIES ADDICIONALS COBERTES (límits d’indemnització establerts en base a “primer risc”)
1. Trencament de vidre .......................................................................................100.000,00 €
2. Robatori i espoliació de contingut i continent (exclòs metàl·lic) .....................150.000,00 €
Robatori de metàl·lic en caixa forta ...........................................................6.000,00 €
Robatori de metàl·lic en qualsevol situació ...............................................1.200,00 €
Desperfectes per robatori ........................................................................12.000,00 €
Transportador de fons ...............................................................................6.000,00 €
3. Danys elèctrics ...........................................................................................1.000.000,00 €
4. Despeses per localització i reparació d’avaries causants de
danys per aigua ............................................................................................100.000,00 €
5. Edificis o equips llogats i/o adquirits ..........................................................1.000.000,00 €
6. Reposició de documents ...............................................................................100.000,00 €
7. Béns desplaçats o dipositats .........................................................................100.000,00 €
8. Despeses d’extinció d’incendi .......................................................................300.000,00 €
9. Despeses de desenrunament ....................................................................5.000.000,00 €
10. Despeses per a l’obtenció de permisos i/o llicències ....................................100.000,00 €
11. Honoraris professionals.................................................................................150.000,00 €
12. Bens refrigerats .............................................................................................100.000,00 €
13. Averia de maquinària i equips informàtics ....................................................600.000,00 €

11 - FRANQUÍCIES
Cobertura bàsica i cobertures addicionals
 Metàl·lic
 Vidres
 Robatori i espoliació

500,00 €
sense franquícia
sense franquícia
sense franquícia

12 - VALORACIÓ DE DANYS
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Els danys seran valorats d’acord amb les regles següents:
a) Edificis i equipament: es valoraran d’acord amb el “cost de reposició a nou” dels béns destruïts
o danyats, sempre que siguin reparats o reemplaçats al mateix lloc dintre del termini de dos anys des
de la data del sinistre. Si no es pot fer al mateix lloc els danys seran valorats en base al cost de reposició
sempre que no excedeixi del cost de reparació o reemplaçament al lloc original.
Si el bé danyat o destruït no es útil per l’assegurat o no es repara, reconstrueix o substitueix en
el mateix o un altre lloc, es prendrà com a base de valoració el valor real del objecte.
Els edificis històrics i artístics s’indemnitzaran d’acord amb el seu “valor de reposició a nou” si
s’entén com a tal el cost de reparar o substituir el bé afectat amb iguals materials, característiques i
disseny que el sinistrat.
En cas d’obres d’art o objectes artístics, es cobrirà la possible minoració d’aquestes obres o
objectes a causa de les reparacions o la restauració a que hagin de ser sotmeses en cada cas de dany.
b) Existències: les matèries primeres i productes acabats es valoraran d’acord amb el seu cost
de reposició.
Si les existències són de procedència estrangera i són reposades a l’exterior, el cost de
reposició, als efectes del que disposi la pòlissa, es determinarà d’acord al preu de mercat de l’exterior,
tenint en compte els costos que sorgeixin amb motiu de la importació (despeses de transport, drets de
duana, etc.) així com eventuals bonificacions.
c) Béns propietat de tercers: es valoraran d’acord amb l’import que legalment li correspongui a
l’assegurat.
d) Reposició de documents: es valoraran en funció de les despeses que origini a l’assegurat la
seva reposició material.
13 - FORMES D’ASSEGURAMENT
13.1.- Assegurança a “primer risc”: el capital assegurat en els articles o partides de la pòlissa es
garantirà a “primer risc”, amb independència del valor real dels mateixos, sense que es tingui que aplicar
la regla proporcional en cas de sinistre, sent aquest capital el límit màxim de cobertura per a tota
l’anualitat de l’assegurança, per a un o més sinistres.
Com a conseqüència, el capital assegurat serà reduït en el seu import per cada sinistre que
s’indemnitzi, encara que, a petició de l’assegurat, es podrà reposar el capital deduït mitjançant el
pagament de la corresponent prima, prorratejada pel temps comprés entre el dia de l’ocurrència del
sinistre i la data de finalització de l’anualitat en curs.
13.2.- Assegurança a “valor de reposició a nou”: la companyia garantirà la diferencia existent entre
el valor real dels béns assegurats en el moment del sinistre i el seu valor sent nous, sense que sigui
d’aplicació cap depreciació per l’ús, antiguitat o obsolescència.

14 - COBERTURA AUTOMÀTICA I REGULARITZACIÓ DE SUMES ASSEGURADES
Les sumes assegurades per edificis i equipament hauran de correspondre en cada moment al seu cost
de reposició. Sobre aquests capitals la companyia garantirà un increment automàtic màxim del 20%,
sense necessitat de comunicació prèvia per part de l’assegurat, sobre cadascuna de les partides,
renunciant a la regla proporcional habitualment prevista a les pòlisses.
Al final de cada anualitat, si s’escau, l’assegurat declararà a la companyia els augments reals que s’hagin
produït dintre d’aquest període per tal que la companyia emeti el corresponent suplement de liquidació
de prima addicional igual al producte de la meitat de la diferència entre els valors assegurats al principi
i al final de l’anualitat pel tipus de prima anual.

Consulta de Mercat – Assegurances 2021

15

Els capitals de les declaracions realitzades per l’assegurat per a les regularitzacions es prendran com a
sumes assegurades per a la següent anualitat.

15 - PROHIBICIÓ DE COASSEGURANCES I REASSEGURANCES
La companyia no podrà pactar cap mena de coassegurança ni reassegurança
autorització expressa i escrita per part de l’assegurat.

sense la prèvia

16 - PRIORITAT D’APLICACIÓ
En cas de contradicció o divergència entre les condicions de la pòlissa i el contingut dels plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques per a la contractació de les assegurances per part
de la Universitat, prevaldran aquestes últimes sobre les primeres.
17 - EXCLUSIONS
17.1 Riscos exclosos
17.1.1 Sinistres emparats per les cobertures bàsiques de la pòlissa.
17.1.2 Erros o defectes existents al començament de l’assegurança que fossin o haurien de ser
coneguts per l’Assegurat o pels responsables de la direcció de l’empresa.
17.1.3 Els experiments, assajos o proves en el transcurs de les quals sigui sotmesa la màquina
assegurada, intencionalment, a un esforç superior al normal.
17.1.4 Les pèrdues o danys dels quals el fabricant o proveïdor dels béns sinistrats sigui responsable
legal o contractual, durant els períodes de garantia atorgats per aquells.
17.1.5 Manteniment en servei d’un objecte assegurat després d’un sinistre, abans de que hagi terminat
la reparació definitiva a satisfacció de l’Assegurat.
17.1.6 Qualsevol despesa originada amb objecte d’eliminar errades operacionals, a menys que els
esmentats errors siguin causat per pèrdua o dany indemnitzable succeït als béns assegurats.
17.1.7 Qualsevol despesa ocasionada respecte al manteniment dels béns assegurats, tal exclusió
s’aplica també a les parts recanviades e el curs de les esmentades operacions de manteniment.
17.1.8 Les pèrdues o danys causats, directa o indirectament, per fallida o interrupció en
l’aprovisionament de corrent elèctrica de la xarxa pública, de gas o d’aigua.
171.9 Qualsevol dany que puguin patir les dades, informacions, registres, programes informàtics i tot
allò que, en general, es coneix com a “software”. A més, s’exclouen específicament de cobertura
qualsevol modificació dels mateixos que fos deguda a esborrat, corrupció, alteració o destrucció de les
seves estructures originals.
Conseqüentment, tots els casos que s’exposen a continuació queden exclosos de cobertura:
17.1.9.1 Danys i pèrdues que pateixin les dades, informacions, registres, programes informàtics,
“software” i, en particular, qualsevol modificació dels mateixos que fossin degudes a esborrat, corrupció,
alteració o destrucció de les seves estructures originals, així com les pèrdues per interrupció de les
activitats, que fossin causats pels danys o pèrdues esmentats prèviament.
No obstant, quedaran coberts els danys o pèrdues causats als esmentats béns, per un dany material
directe que estigues assegurat per la següent pòlissa.
17.1.9.2 Danys i pèrdues resultants de deteriorament o menyscabaments en el funcionament,
disponibilitat, accessibilitat o nivell d’utilització de dades, informacions, registres, programes de
computadores, “software”, així com qualsevol pèrdua per interrupció de les activitats que li fossin
causades pels danys o pèrdues citats prèviament.
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17.1.10 Les pèrdues o danys a equipament arrendat o llogat, quan la responsabilitat recaigui en el
propietari, ja sigui legalment o segons conveni d’arrendament i/o manteniment.
17.2 Béns exclosos
17.2.1 Qualsevol tipus de maquinària autopropulsada.
17.2.2 Útils o eines recanviables de qualsevol tipus.
17.2.3 Filtres o sedassos, cilindres gravats, encunys, matrius, cables, cadenes, corretges o cordes.
17.2.4 Peces o part de la màquina de vidre, ceràmica o fusta, neumàtics o llantes de cautxú.
17.2.5 Combustibles, lubricants, mitjans refrigerants, metal.litzadors, catalitzadors i altres mitjans
d’operacions.
17.2.6 Les parts desgastables, recobriments i materials sacrificables o antifricció, les vàlvules i tubs, així
com qualsevol altres element de vida limitada.
17.2.7 Cimentacions o barricades de les màquines / equips.
PRIMA ANUAL TOTAL MÀXIMA LOT 1, inclosos impostos i recàrrecs :
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LOT 2 - ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL GENERAL

1 – CONTRACTANT- PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA
La Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant “la Universitat”).

2 - ASSEGURAT
La Universitat. A més, tindran la consideració d’assegurats a tots els efectes:
1) El personal docent (PDI) i no docent (PAS), titulat o no, contractat per la Universitat, per
accions o omissions en l’exercici de la seva tasca professional.
2) Qualsevol altre persona física o jurídica que, mitjançant contracte o no, realitzi algun tipus
de feina o funció per compte de la Universitat.
3) Els alumnes.
4) Tots els centres que depenguin de la Universitat
3 - ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior universitari i centres de recerca amb prestació de serveis a tercers.
4 – OBJECTE
Contractació per part de la Universitat, com a prenedora, amb una companyia asseguradora, de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, restant cobert per la pròpia companyia el pagament
d’indemnitzacions derivades de la responsabilitat civil extracontractual, segons es regula als articles
1902 i següents del Codi Civil, en que pugui incórrer l’assegurat pels danys personals o materials i
perjudicis conseqüencials causats involuntàriament a tercers, deguts al desenvolupament de la seva
activitat.
Només s’admetran a la licitació les propostes presentades directament per companyies asseguradores. No
s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB ja disposa d’una corredoria
d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS – Masana Casaleiz, SL).

5 - RISCS GARANTITS
5.1.- Riscs bàsics: responsabilitat civil d’explotació, responsabilitat civil patronal i defensa jurídica i
fiances.
1) Responsabilitat civil d’explotació: en funció de les activitats desenvolupades per la
Universitat, a títol merament enunciatiu i no limitador, es reflecteixen a continuació algunes de les
particularitats que concorren en el prenedor de l’assegurança i l’assegurat i que, per tant, hauran de
quedar incloses dins de la cobertura de la pòlissa:
a. Queden incloses dintre de les cobertures de la pòlissa les reclamacions que tinguin el seu origen
en activitats diferents a les merament docents, tals com consultoria d’empreses, elaboració de
dictàmens i estudis, desenvolupament e investigació amb fins industrials o de tecnologia
aplicada, prestació de serveis medico-sanitari inclòs a títol de proves, pràctiques o assajos.
b. Tindran la consideració de tercers a tots els efectes el propi personal i els alumnes de la
Universitat, entenent-se, no obstant, exclosa qualsevol responsabilitat que es pugui derivar dels
danys corporals o materials que sofreixin aquests com a conseqüència dels seus propis actes
o omissions, així com la derivada del robatori, furt, deteriorament o pèrdua d’objectes i peces
de vestir.
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c.

Les empreses concessionàries que prestin algun servei o feina a la Universitat tindran la
consideració de tercers a tots els efectes davant d’aquesta pels danys personals o materials i
perjudicis consecutius que puguin patir quan la responsabilitat d’aquests recaigui sobre la
Universitat o el personal depenent d’aquesta.

d. S’assegurarà la responsabilitat civil de l’assegurat en qualitat de propietari, llogater i/o usuari
d’immobles, oficines, aules, laboratoris, camps d’esports, instal·lacions publicitàries, menjadors,
bars i locals de restauració així com qualsevol altre local i/o instal·lació destinada a l’activitat
pròpia de l’assegurat.
e. També s’assegurarà la responsabilitat civil, en que directa, subsidiària i/o solidàriament, incorri
l’assegurat pels treballs encomanats a terceres persones, físiques o jurídiques.
f.

Haurà de restar coberta la responsabilitat directa o subsidiària en que pogués incórrer
l’assegurat com a conseqüència de transports, mudances o trasllats que, pels seus propis
mitjans o mitjançant tercers, pugui realitzar l’assegurat entre les seves facultats i/o edificis de la
seva propietat i/o arrendats dels bens propietat del mateix.

g. Quedarà assegurada la responsabilitat civil de l’assegurat derivada dels danys i perjudicis
causats a tercers per l’aigua.
h. Haurà de quedar garantida la responsabilitat civil derivada dels productes despatxats i/o
subministrats als menjadors, cafeteries, bars o locals de restauració propis o llogats per la seva
explotació comercial.
i.

j.

Quedarà inclosa a la pòlissa la responsabilitat civil subsidiària per l’ús de vehicles dels
treballadors o llogats, quan siguin utilitzats amb la finalitat d’efectuar gestions per compte de
l’assegurat. Aquesta cobertura s’aplicarà en excés de qualsevol assegurança contractada i, en
tot cas, en excés de les garanties establertes per a la assegurança obligatòria de vehicles de
motor, hagi estat o no contractada.
Risc de danys estacionats a la zona d’Aparcament. Fins al límit de: € 100.000 per vehicle i una
franquícia de: € 400 per sinistre la cobertura comprèn els danys materials causats als vehicles
propietat de tercers amb prèvia autorització per part de la UAB per al seu estacionament que es
trobin a la zona destinada a aparcament dins de les instal·lacions del Campus i que tinguin el
seu origen en un incendi, explosió, aigua, caiguda de sostres o parets, impacte d’objectes o
robatori imputable a la UAB.

k.

S’entendrà inclosa a tots els efectes, la responsabilitat civil directa i/o subsidiària del Servei
d’Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona, en la seva condició
d’organitzador, promotor o participant de tot tipus d’activitats i competicions esportives o
d’esbarjo tant a les instal·lacions pròpies com de tercers, públiques o privades i amb personal
propi o contractat. Aquestes activitats o competicions es podran desenvolupar indistintament a
instal·lacions convencionals, cobertes o a l’aire lliure o en espais naturals.

l.

Igualment es considerarà inclosa la responsabilitat civil directa i/o subsidiària derivada de la
promoció o organització dels desplaçaments en vehicles propis o contractats per a dur a terme
les activitats i competicions esportives o d’esbarjo, restant, en tot cas, exclosos els riscs objecte
d’assegurances de subscripció obligatòria.

m. S’entendrà inclosa a tots els efectes la responsabilitat civil derivada de l’organització d’activitats
tals com colònies, excursions, competicions esportives (CURSA TV3-UAB inclosa), cursos
d’orientació, vendes i col·lectes, festes (FESTA MAJOR UAB inclosa), espectacles musicals i
teatrals, visites culturals i la participació oficial en festeigs i cerimònies. Aquests actes podran
ser tanmateix organitzats per grups estudiantils sense entitat jurídica pròpia.
n. També es considerarà inclosa la responsabilitat civil derivada d’obradors de bricolatge i d’oci
fora del programa escolar.
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o. Quedarà emparada la responsabilitat civil que es pugui derivar per la propietat i l’ús dels equips
instal·lats i/o ubicats en altres centres universitaris adscrits.
p. La pòlissa de responsabilitat civil empararà també la responsabilitat pels danys corporals,
materials i els perjudicis conseqüencials ocasionats pels professors i alumnes, personal
depenent de la Universitat o personal que hagi contractat per a l’execució de projectes i treballs
de consultoria externa, activitats que es tindran que desenvolupar en l’àmbit de la Universitat i/o
entitats associades i sempre que les esmentades persones actuïn per compta i ordre de la
Universitat.
q.

Quedarà emparada la responsabilitat civil que es pugui derivar per les associacions vinculades
a la Universitat i que estiguin constituïdes o es constitueixin pels estudiants i el personal docent
i investigador o d’administració i serveis. Queden incloses les reclamacions que puguin
presentar-se com a conseqüència del subministrament d’aliments, els quals poden ser venuts o
regalats.

r.

Quedarà coberta la responsabilitat civil derivada de la tinença de gossos de vigilància al interior
del recinte de les diferents situacions de risc garantides. Així mateix queden coberts els danys
a tercers causats per fauna animal, que encara que no estigui en règim de depòsit del centre,
es trobi ocasionalment i/o de pas en les instal·lacions, sempre que aquesta responsabilitat vingui
determinada per una sentència ferma.

s.

Quedaran cobertes les reclamacions derivades del desenvolupament (amb servei propi) de les
activitats de Prevenció de Riscos Laborals així como de les actuacions dels Equips de Primers
Auxilis desenvolupades per treballadors voluntaris de la UAB, que atenen en primera instància
i de forma immediata als accidentats, fent constar expressament la utilització de desfibril·ladors
semiautomàtics distribuïts pel Campus. Així mateix, queden coberts els serveis de “Mesures
d’emergència” segons s’estableixen a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, Art. 20.

2) Responsabilitat civil patronal: dintre de la garantia de responsabilitat civil patronal es
cobrirà la responsabilitat civil que pugui correspondre a l’assegurat, pels danys corporals que pugui patir
el personal al servei de l’assegurat i sota la seva dependència, independentment de les prestacions de
l’assegurança obligatòria d’accident de treball i malalties professionals.
Restarà exclosa qualsevol prestació que hagi de ser objecte de l’assegurança obligatòria
d’accidents de treball i malalties professionals o de la Seguretat Social a les quals, en cap cas, podrà
substituir o complementar aquesta pòlissa.
Igualment queden excloses les conseqüències derivades de l’absència o incorrecta afiliació a la
Seguretat Social dels treballadors, així com les sancions imposades per la magistratura de treball o
organismes competents.
3) Defensa jurídica i fiances: restaran compreses en la pòlissa de responsabilitat civil general
les garanties següents:
a) La defensa de la Universitat i del personal dependent d’aquesta, en davant dels eventuals
procediments civils i penals que es puguin generar, inclòs si la reclamació manqués de base jurídica de
fet o es pretengués involucrar a la Universitat en fets que, afectant-la directament o indirectament, tinguin
el seu origen exclusiu en actes d’una tercera persona.
b) La imposició de les fiances que es fixin com a garantia de la responsabilitat civil o penal i si
s’escau, de la llibertat provisional de l’assegurat.
c) El pagament dels honoraris dels advocats, procuradors i tècnics designats per la companyia,
així com les despeses de les gestions fetes per a l’aclariment del sinistre i els costos judicials.
Si es produís algun conflicte entre l’assegurat i la companyia d’assegurances motivat per haver
de defensar aquesta en un sinistre interessos contraris a la defensa de l’assegurat, la companyia ho
posarà immediatament en coneixement d’aquest, sense perjudici de fer les diligències que, pel seu
caràcter urgent, esdevinguin necessàries per a la defensa. En aquest cas, l’assegurat podrà optar entre
el manteniment de la direcció jurídica de la companyia o confiar la seva pròpia defensa a una altre
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persona. En aquest darrer cas, la companyia quedarà obligada a abonar les despeses originades per la
direcció jurídica triada lliurement per l’assegurat fins al límit màxim del 5% de la garantia per sinistre
concertada a la pòlissa.
5.2.- Extensió de garanties: riscs optatius coberts:
1) Responsabilitat civil locativa: l’assegurador garantirà a l’assegurat, fins al límit de la
suma pactada per aquesta garantia, el pagament dels danys materials causats al propietari de l’edifici
que ocupi l’assegurat en règim de lloguer per al desenvolupament de les seves activitats, per algun
dels riscs coberts per la pòlissa i originat en els bens assegurats, sempre que l’assegurat sigui declarat
civilment responsable del sinistre, en virtut del que disposen els articles 1.902 i següents del Codi Civil.
Als efectes d’aquesta cobertura no queden compresos els béns de tercers que es trobin dintre dels
riscs assegurats.
2) Responsabilitat civil per contaminació accidental: restaran coberts, mitjançant aquesta
garantia, els danys i els perjudicis generats a conseqüència directa o indirecta de
 la pol·lució o contaminació de l’atmosfera, del sòl, o de l’aigua
 la temperatura
 els raigs visibles o invisibles
sempre que aquestes accions nocives s’hagin produït a conseqüència d’un accident. S’entén per
accident aquella situació generada de forma eventual, sobtada, imprevisible i no intencionada, sempre
que s’hagi adoptat la normativa vigent per tal d’evitar aquests riscs.
La cobertura assolirà, dins de la suma assegurada de la pòlissa, el pagament de les
indemnitzacions per danys i costos accessoris, com ara costos de disminució del dany, informes de
perits i defensa judicial i extrajudicial, i quedaran excloses les despeses generals de personal i
administratives de l’assegurat.
3) Responsabilitat civil dels tècnics de la Universitat: restarà coberta la responsabilitat civil
professional dels tècnics de la Direcció d’Arquitectura i Logística de la Universitat pels danys materials,
corporals i perjudicis conseqüencials ocasionats involuntàriament a tercers per fets que es derivin
d’actes negligents, errades o omissions professionals i es produeixin en el desenvolupament dels
treballs, projectes, direcció d’obres, manteniment d’edificis i d’instal·lacions, així com qualsevol altre
treball associat a l’activitat diària de l’esmentada Direcció.
Restarà coberta la responsabilitat dels tècnics, com a coordinadors de seguretat de l’obra o del
treball, tant en fase de projecte com d’execució, quan aquells s’encarreguin indistintament de la redacció
del projecte i/o la direcció de les obres, independentment que s’hagi formalitzat un encàrrec explícit de
les mateixes.
Igualment, restarà coberta la responsabilitat civil professional dels tècnics col·laboradors externs
dels àmbits abans referits de la Universitat. Aquesta cobertura s’aplicarà en excés de qualsevol
assegurança contractada per part dels tècnics col·laboradors externs
Restaran coberts per la pòlissa els danys primaris patits per les obres i/o treballs que executi
l’assegurat, directament o per mitjà de subcontractistes, sempre que el seu pressupost no superi la
quantia de cinc-cents mil euros (500.000,00 €).
4) Responsabilitat civil de pràctiques a empreses o centres: restarà coberta la
responsabilitat civil en què, de forma directa o subsidiària, puguin incórrer els professors, així com els
alumnes matriculats en cursos de grau i postgrau, amb ocasió de la realització de pràctiques a empreses
externes o centres diferents als assegurats, inclosos centres sanitaris.
Les pràctiques hauran de ser dutes a terme sota la vigilància, tutela o supervisió de membres
del professorat i/o professionals de les empreses externes o centres a on es desenvolupin.
El límit de garantia aplicable per a la responsabilitat civil de l’alumnat en pràctiques quedarà
establerta en la quantia de sis-cents mil euros (600.000,00 €) per sinistre i any.
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Restaran coberts els danys materials que es puguin ocasionar als béns de les empreses
participants en els programes de pràctiques formatives dels alumnes. Límit: € 30.000 per sinistre amb
un màxim de: € 60.000 per any.
6 – ÀMBIT TEMPORAL
Restaran coberts per l’assegurança els sinistres que es produeixin durant la vigència de la pòlissa.
Respecte als danys i perjudicis esdevinguts durant el període de vigència de l’assegurança i no coneguts
per la Universitat al final d’aquell, la companyia haurà de donar cobertura fins a vint-i-quatre mesos
després de la conclusió del termini de vigència.
7 – ÀMBIT GEOGRÀFIC
Països de la CEE, Andorra i Suïssa. Per practiques d’alumnes a tot el món, inclòs EEUU, Canada i
Mèxic.

8 - RELACIÓ DE SITUACIONS DE RISC
Campus de Bellaterra i altres indrets on l’assegurat desenvolupi la seva activitat.
9 - LÍMITS D’INDEMNITZACIÓ
Responsabilitat civil d’explotació i patronal per sinistre
 Sublímit de responsabilitat civil d’explotació per víctima
 Sublímit de responsabilitat civil patronal per víctima
Responsabilitat civil locativa per sinistre/any
Resp. Civil per contaminació accidental per sinistre/any
Resp. Civil tècnics de la UAB per sinistre/any
Resp. Civil pràctiques d’alumnes en empreses per sinistre/any
Resp. Civil de objectes confiats

10.500.000,00 €
600.000,00 €
600.000,00 €
600.000,00 €
600.000,00 €
3.000.000,00 €
600.000,00 €
600.000,00 €

10 - FRANQUÍCIES
Per sinistre – Explotació, general, i professional
Per practiques d’alumnes fora de la UE
Per sinistre - Patronal i danys físics a víctimes

240,00 €
1.500,00 €
sense franquícies

11- PROHIBICIÓ DE COASSEGURANCES I REASSEGURANCES
La companyia no podrà pactar cap mena de coassegurança ni reassegurança sense la prèvia
autorització expressa i escrita per part de l’assegurat.
12- PRIORITAT D’APLICACIÓ:
En cas de contradicció o divergència entre les condicions de la pòlissa i el contingut dels plecs de
clàusules administratives i prescripcions tècniques per a la contractació de les assegurances per part
de la Universitat, prevaldran aquestes últimes sobre les primeres.

PRIMA ANUAL TOTAL MÀXIMA LOT 2, inclosos impostos i recàrrecs :
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ANNEX 1. RELACIÓ D’EDIFICIS I SUPERFÍCIES DE LA UAB (2017)
Edifici

Centre

A
B

Rectorat
Facultat de Filosofia i Lletres,
Psicologia i Socials
Servei d’Anàlisis Arqueològiques
Facultat de Ciències
Servei d’Informàtica
Centre d’Estudis Demogràfics / Institut
d’Estudis Europeus / Centre d’Estudis
Internacionals
Servei d’Estabulari
Servei Assistencial de Salut
Facultat de Ciències de l’Educació
CBATEG
Facultat de Ciències de la Comunicació
Institut de Biotecnologia i Biomedicina
Institut de Govern i Polítiques
Públiques

B13
C
D
E

EST
F
G
H
I
IBB
IGOP

Superfície
m2 2017
14.096
74.398
250
68.171
5.532
2.354
984
518
18.565
3.272
14.418
1.799

887

J
K
L

O

Aulari Central
Facultat de Traducció i d’Interpretació
Biblioteca d’Humanitats / Direcció
Arquitectura i Logística
Facultat de Medicina
Mòdul Recerca A
Mòdul Recerca B
Biblioteca de Comunicació i
Hemeroteca General
Centre de Visió per Computador

PM
Q
R
R

Parc Mòbil
Escola d’Enginyeria
Edifici d’Estudiants
Plaça Cívica

1.536
22.952
3.700

S
SAF 1
SAF 2
SAF 3
T
U
V

10.494

Z

Escoles Universitàries de Sabadell
Poliesportiu
Piscina coberta
Edifici central SAF i Fitness
Taller Mecànic / Sincrotró
Escola de Postgrau
Facultat de Veterinària / Hospital Clínic
Veterinari / Granges
Edifici ICTA – ICP

CT

Central Tèrmica

M
MRA
MRB
N

Torre Pintor Vila – Puig

TOTAL
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IGOP BCN. Ed
propietat de
l’Ajuntament de
Barcelona. Només
contingut

5.544
5.610
8.196
27.839
3.829
3.145
10.648
2.142

881

Només continent.
Cessió d’ús a CVC

Ed propietat de la Vila
Universitària

22.058
918
2.432
30.237
9.405

1.520
TPV

Observacions

1/3 contingut pertany a
ICP
Edifici propietat de la
UAB però cessió d´ús
de 1.190m a empreses
externes

571
379.081
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Altres
MRC

Mòdul Recerca C

HGT

Laboratori Museu Arqueològic La
Bastida (Totana)
UDH Germans Trias i Pujol

HDM

UDH Hospital del Mar

HSP

UDH Hospital de Sant Pau

W

UDH Hospital de la Vall d’Hebron
UDH Hospital de l’Esperança

UDH Parc Taulí

Edifici propietat de la
UAB però cedit al CSIC.
4.000
500 m utilitzats per la
UAB (contingut)
Només contingut
Ed propietat d’Ajuntament
3.000 de Badalona. Cessió d’ús
a favor de la UAB
Ed propietat del Parc
Salut Mar. Espai utilitzat
5.751 per Parc Salut Mar, UPF i
UAB. Beneficiari del
continent: Parc Salut Mar
Ed propietat de la
3.000 Fundació Privada de la
Santa Creu i Sant Pau
Ed propietat Hospital Vall
3.945 d’Hebron. Només
continent
Ed propietat del Parc
283 Salut Mar. Beneficiari del
continent: Parc Salut Mar
Ed propietat del Consorci
1.536
Sanitari Parc Taulí

Així mateix es fa constar, a títol informatiu, que al Campus de Bellaterra està ubicat el Centre de
Recerca en Sanitat Animal, edifici amb un nivell de bioseguretat 3 que no és propietat de la UAB.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PROCEDIMENT OBERT
Contracte núm. XX/2020
Serveis d’Assegurances (Pèrdues o danys materials i Responsabilitat
civil general)
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QUADRE RESUM del plec de clàusules administratives
Informació i descàrrega de documentació (perfil de contractant): contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
Publicitat de la licitació:
Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE): ../../2020
Perfil de contractant UAB: ../../2020
Fi termini presentació propostes: ../../2020, a les 13:00:00 h
[Mínim 15 dies naturals no SARHA des de l’endemà publicació perfil, 30 dies naturals SARHA des de
l’enviament del DOUE]
Forma de presentació: electrònica, mitjançant l’eina del Sobre Digital
Procediment de licitació: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació de
valoració subjectiva i objectiva
Actes públics d’obertura de sobres:
Sobre C: es convocarà posteriorment a la valoració del sobre B.

A. Objecte:
A.1. Descripció: contractació d’una companyia asseguradora per a la prestació del servei
d’assegurança per cobrir els següents riscos:

Lot 1
Lot 2

Pèrdues o danys materials
Responsabilitat Civil General

Només s’admetran a la licitació les propostes presentades directament per companyies asseguradores.
No s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB ja disposa d’una
corredoria d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS – Masana Casaleiz, SL).

A.2. Divisió en lots: Sí, 2 lots (els licitadors poden presentar ofertes pels dos lots o només a un).

Lot 1
Lot 2

Pèrdues o danys materials
Responsabilitat Civil General

La divisió per lots es realitza per garantir la competència i augmentar el nombre de companyies que es
poden presentar, atès que algunes companyies no poden assumir les dues pòlisses però sí una d’elles.
A.3. Codi CPV: 66510000-8
B. Variants: no s’admet la presentació de variants.
C. Dades econòmiques:
C.1. Sistema de determinació del preu: A tant alçat.
C.2. Pressupost base de licitació: 388.000,00 € (cal tenir en compte que d’acord amb l’article
20.1.16è de la Llei 37/1992, de l’IVA, els imports d’aquest contracte estan exempts d’IVA)
Import LOT 1 (Pèrdues o
danys materials)
(exempt d’IVA)
2021

183.750,00 €
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Import LOT 2
(Resp. Civil))
(exempt d’IVA)
9.750,00 €
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2022

245.000,00 €

13.000,00 €

2023

61.250,00 €

3.250,00 €

Total 2 anys

490.000,00 €

26.000,00 €

C.3. Valor estimat del contracte: 1.548.000,00 € (IVA exclòs)
Aquest valor inclou l’import de tots els lots, calculat d’acord amb el que estableix la clàusula 3.3
d’aquest plec: pressupost base, possibles pròrrogues i possibles modificacions previstes.
C.4. Revisió de preus: no.
C.5. Despeses de publicitat del contracte: no.
D. Durada del contracte:
D.1. Termini de durada: 2 anys, des de l’1 d’abril de 2021 fins al 31 de març de 2023.
D.2. Pròrroga: es preveu la possibilitat de 3 pròrrogues d’1 any, fins a un màxim de 5 anys de durada
total del contracte segons allò que s’estableix a la clàusula 4.2 d’aquest plec.
E. Modificació:
E.1. Possibilitat de modificar el contracte: sí
E.2. Límit de modificació: 20% de l’import del contracte.
E.3. Condicions que poden justificar la modificació:
-

LOT 1. les possibles modificacions, com ara construccions, remodelacions o similars en els béns
de propietat de la UAB o en la propietat, ús o lloguer d’aquests béns. També en cas d’haver de
millorar les condicions de la pòlissa per a cobrir alguns aspectes no previstos en el plec de
prescripcions tècniques.

-

LOT 2: les possibles modificacions com ara altes o baixes en la flota de vehicles. També en cas
d’haver de millorar les condicions de les pòlisses per a cobrir alguns aspectes no previstos en el
plec de prescripcions tècniques.

F. Lloc de prestació del servei: segons les condicions de cobertura establertes en el plec de prescripcions
tècniques.
G. Garanties:
G.1. Garantia provisional: no.
G.2. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del Lot corresponent (IVA exclòs). L’import
d’adjudicació és el corresponent als 2 anys inicials de contracte.
G.3. Formes de constituir-la:
-

Dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya (efectiu, aval o assegurança).
Retenció en l’import de la primera factura, o successives si s’escau.

G.4. Termini de garantia d’execució del contracte: 12 mesos des de la recepció del contracte.
H. Finançament:
H.1. Centre de cost o projecte:
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- Lot 1: D/22401/0000000 del centre gestor M009616
H.2. Exercici/s econòmic/s: 2021 – 2022 - 2023
H.2.1. Expedient d’abast pluriennal: sí.
H.2.2. Pressupost base de licitació superior a 200.000 €: sí.
H.3. Forma de pagament: dos pagaments anuals, un a l’inici de la pòlissa i l’altre a l’inici de la
renovació anual, d’acord amb les pòlisses contractades.
H.4. Contracte subvencionat: no.
I. Forma d’adjudicació:
I.1. Tramitació: ordinària.
I.2. Tipus de procediment: obert, sotmès a regulació harmonitzada, amb diversos criteris d’adjudicació
de valoració subjectiva i objectiva.
I.3. Licitació electrònica: sí, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
J. Solvència i classificació empresarial:
J.1. Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.
J.2. Solvència: inicialment, per a l’acreditació de la capacitat i la solvència, únicament s’ha de
presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC). Només el licitador que sigui proposat
com a adjudicatari haurà de presentar la documentació justificativa següent:
- La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable del
representant de l’entitat que presenta l'oferta, en la que manifesti que l’entitat asseguradora
disposa d’un marge de solvència real superior al mínim exigit per la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economia y Hacienda, especificant les quanties de tots
dos.
- La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar mitjançant l’acreditació de la inscripció de
l’entitat asseguradora en el registre de l’esmentada Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones del Ministerio de Economia y Hacienda dins dels rams corresponents al lot o als lots
als que presenti la seva oferta.
J.3. Classificació empresarial: no és obligatori acreditar la classificació. Tampoc es pot acreditar
opcionalment la solvència econòmica i tècnica mitjançant l’acreditació de la classificació empresarial en
cap grup, atès que no hi ha cap grup de classificació corresponent a l’objecte del contracte.
J.4. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: no.
J.5. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: no.
K. Criteris d’adjudicació:
Lot 1 (Pèrdues o danys materials)
1. Criteris sotmesos a un judici de valor (subjectius)
1.1. Proposta de cobertura de risc.
Es valorarà el número i interès per la UAB d’increment de cobertures per inclusió o
ampliació de les clàusules de cobertura de risc descrites al plec de prescripcions
tècniques.
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20
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Total subjectius Lot 1
Lot 1 (Pèrdues o danys materials)
2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius)
2.1. Oferta econòmica.

20

Punts
70

A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:
Puntuació de l’oferta = 70 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es valora
La presentació d’ofertes econòmiques superiors al pressupost base de licitació de
qualsevol dels objectes que integren el lot 1 (A/1 i A/2), tot i que l’oferta global sigui
per sota del pressupost base de licitació total del Lot 1 serà causa d’exclusió del
licitador del procediment de selecció de contractista.
2.2. Millores objectives LOT 1 (pèrdues o danys materials).

10

Seran objecte de valoració les millores que es presentin pels licitadors respecte dels
requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques, segons els subcriteris
següents:
2.2.1. Garanties addicionals cobertes:
a) Trencament de vidres (mínim 112.500 €): per cada 2.500 € per sobre del
mínim s’obtindrà 0,5 punts, amb un màxim de 2,5 punts.
b) Danys elèctrics (mínim 1.000.000 €): per cada 2.500 € per sobre del mínim
s’obtindrà 0,5 punts, amb un màxim de 2,5 punts
2.2.2. Franquícia:
Cobertura bàsica i cobertures addicionals (màxim 500 €): per cada 100 € per
sota del màxim s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5 punts.

Total criteris objectius Lot 1

80

Total criteris d’adjudicació Lot 1

100

Lot 2 (Responsabilitat Civil General)
2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius)
2.1. Oferta econòmica.
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:

Punts
90

Puntuació de l’oferta = 90 x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l'oferta que es valora
2.2. Millores
10
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Seran objecte de valoració les millores que es presentin pels licitadors respecte dels
requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques, segons els subcriteris
següents:
2.2.1. Límit d’indemnització:
Responsabilitat civil d’explotació i patronal per sinistre (mínim 10.500.000 €):
per cada 300.000 € per sobre del mínim s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5
punts.
2.2.2. Franquícia:
Franquícia per sinistre de responsabilitat civil d’explotació i general (màxim 240
€): per cada 48 € per sota del màxim s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5
punts.

Total objectius Lot 2

100

L. Documentació dels sobres:
L.1. Sobre A (documentació administrativa): DEUC i, si s’escau, la documentació establerta en la
clàusula 10.1 d’aquest plec.
L.2. Sobre B (criteris subjectius): memòria tècnica per a la prestació dels serveis contractats, el
qual ha de complir amb els requeriments establerts en el plec de prescripcions tècniques i ha de
permetre valorar els criteris d’adjudicació subjectius.
L.3. Sobre C (criteris objectius): oferta redactada d’acord amb el model dels annexos núm. 1.A i 1.B
d’aquest plec, corresponents a cadascun dels lots.
M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes: pot ser considerada una oferta
econòmica com a anormalment baixa quan el seu import sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana
aritmètica del conjunt de les ofertes presentades.
Aquest criteri és aplicable individualment a cadascun dels lots. En el cas del lot 1, aquest criteri és aplicable
individualment a cadascun dels objectes (1/A i 1/B).
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior als costos
salarials mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent.
N. Responsable del contracte: José A. Trigo Carballo, cap de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració
O. Condicions especials d’execució:
- El compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.12 d’aquest plec.
- Les obligacions en matèria de protecció de dades establertes a la clàusula 22.8 i d’aquest plec.
P. Obligacions contractuals essencials:
-

El compliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O d’aquest quadre.
El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’adjudicatari i que s’hagin tingut en
compte positivament en la valoració de la proposta.
L’adscripció dels mitjans humans i/o materials suficients per a l’execució correcta del contracte
d’acord amb l’apartat J.4 d’aquest quadre.

Q. Penalitzacions: les establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec.
R. Subcontractació: es permet.
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S. Obligació de subrogació de treballadors: no.
T. Informació sobre el procediment: es pot sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés
documentació complementària amb les condicions establertes a la clàusula 9.6 d’aquest plec.
Existeixen diferents vies per a rebre informació o aclarir dubtes sobre la licitació:
-

Directament a través del telèfon o correu electrònic:
o Consultes de caràcter tècnic: assegurances.aslia@uab.cat
o Consultes de caràcter legal o administratiu: uca@uab.cat.
Les consultes realitzades pels interessats i contestades per la UAB seran publicades a través
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos del perfil de contractant, sempre
que la UAB consideri que són d’interès general.

-

Sistema d’avisos del perfil de contractant d’acord amb la clàusula 6.3 d’aquest plec.

U. Mitjans de comunicació electrònics: d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec, les comunicacions i
les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del contracte
s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat
a aquest efecte en el DEUC. Aquestes dades, juntament amb el nom, cognom i NIF de la persona o les
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, s’han d’incloure en l’apartat relatiu
a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC), d’acord amb el que s’indica a les clàusules
6.2 i 10.1 d’aquest plec.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Contracte núm. xx/2020
Serveis de contractació d’una companyia asseguradora per a la prestació del servei d’assegurança
contra el risc de pèrdues o danys materials (lot 1) i de responsabilitat civil general (lot 2).
Només s’admetran a la licitació les propostes presentades directament per companyies asseguradores.
No s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB ja disposa d’una
corredoria d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS – Masana Casaleiz, SL).

1. Règim jurídic del contracte
1.1. El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A
més, es regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública continguda, principalment, en
les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).
b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara
endavant, DL 3/2016).
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/09).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(d’ara endavant, LPAC).
f)

Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (d’ara endavant, LRJP).

g) Estatuts de la UAB.
h) Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança
i)

Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.

1.2. D’acord amb els Estatuts de la UAB, l’òrgan de contractació és el/la rector/a.
1.3. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil de
contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).
2. Objecte del contracte
2.1. L'objecte del contracte és el descrit a l’apartat A.1 del Quadre Resum (d’ara endavant, QR).
2.2. Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen a l’apartat A.2 del QR.
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2.3. A l’apartat A.3 del QR s’estableix la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV).
2.4. S’admeten propostes variants quan així consti en l’apartat B del QR i respecte dels elements i en
les condicions que expressament s’hi estableixen.
2.5. Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec
de prescripcions tècniques.
3. Dades econòmiques del contracte
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat C.1 del QR.
3.2. El pressupost base de licitació es determina a l’apartat C.2 del QR. Aquest és el límit màxim de
despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i
constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors.
El fet de presentar una oferta econòmica per sobre d’aquest és motiu d’exclusió del licitador.
3.3. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul s’assenyalen a l’apartat C.3 del
QR. Aquest valor inclou la despesa total a càrrec de la UAB (IVA exclòs) que pot arribar a comportar
l’execució del contracte, tenint en compte l’import total previst del contracte, de les pròrrogues, de les
modificacions previstes i de les opcions eventuals (primes, bonificacions, etc.).
3.4. La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat C.4 del QR. La revisió periòdica i
predeterminada de preus només és procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20%
del seu import i hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva formalització.
3.5. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA. En el preu
s’entenen incloses totes les despeses que hagi de realitzar el contractista pel compliment del contracte,
com són els transports, les taxes, els treballs accessoris i auxiliars i tots els tributs que gravin el servei
a efectuar.
3.6. Si s’escau, les despeses dels anuncis que es publiquin aniran a càrrec de l'adjudicatari i l'import màxim
serà el que consta a l’apartat C.5 del QR.
En cas que el contracte estigui dividit en lots i, en conseqüència, hi hagi més d’un adjudicatari, l’import
de les despeses dels anuncis es repartirà proporcionalment entre els adjudicataris prenent com a base
el pressupost base de cada lot.
3.7. La UAB ha complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat H.1
del QR.
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l’apartat H.2 del QR.
3.8. La forma de pagament del preu del contracte s’estableix a l’apartat l’apartat H.3 del QR.
3.9. Si s’escau, a efectes informatius, a l’apartat H.4 del QR s’indica l’entitat que subvenciona l’import
del contracte de forma total o parcial.
4. Durada del contracte
4.1. El termini de durada del contracte és el que s’indica a l’apartat D.1 del QR.
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4.2. El contracte pot ser prorrogat si així s’ha previst a l’apartat D.2 del QR.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, s’estableix la
possibilitat de les parts d’oposar-se a la pròrroga del contracte. En conseqüència, la pròrroga s’ha de
formalitzar per mutu acord de les parts amb una antelació mínima de 5 mesos abans de la finalització
del termini del període vigent
La pròrroga no es pot produir per acord tàcit de les parts.
4.3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan al venciment del contracte no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista
com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a la UAB produïdes en
el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període
màxim de 9 mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.
5. Forma d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà mitjançant la tramitació establerta a l’apartat I.1 del QR i pel procediment que
s’indica a l’apartat I.2 del QR.
6. Mitjans de comunicació electrònics
6.1. D’acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
6.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM,
d’acord amb la LCSP i la LPAC.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en el DEUC. Aquestes dades, juntament amb el nom, cognom i NIF de la
persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, s’han
d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC), d’acord
amb el que s’indica en la clàusula 10.1 d’aquest plec.
Un cop rebut el correu electrònic, i l’SMS en el cas que s’hagi facilitat també un telèfon mòbil, indicant
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha d’accedir-hi la persona
designada, mitjançant l’enllaç enviat a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació
es permet accedir-hi amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de la UAB.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a
qui s’adreça.
6.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho
vulguin es poden subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció
a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició en el perfil de contractant
de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).
Les empreses licitadores no necessiten inscriure’s al servei de subscripció atès que a l’activar una oferta
queden subscrites automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del

Consulta de Mercat – Assegurances 2021

34

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). En
aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació,
com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses
licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que
faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal accedir a
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat
digital requerit.
6.4. Amb relació als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional 1a del DL 3/2016, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura
electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica
qualificada a la resta dels Estats membres”.
7. Capacitat per contractar
7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 de la LCSP.

-

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

-

Acreditar la solvència requerida a la clàusula 9 d’aquest plec.

-

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

-

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

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte.
7.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau,
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en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del
NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres
professionals o comercials adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració
jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix l’art. 68 de la
LCSP.
7.3. La UAB pot contractar amb unions temporals d’empreses (UTE) que es constitueixin temporalment
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi
adjudicat el contracte.
Les empreses que formen la UTE queden obligades solidàriament davant la UAB i han de nomenar un
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Per a la resta de circumstàncies relacionades amb la participació de les UTE cal tenir en compte l’art.
69 de la LCSP.
7.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació
del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva
participació no falseja la competència.
8. Solvència
8.1. Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen en
l’apartat J del QR, bé a través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en l’apartat J.2 del QR, o bé
alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta solvència, que s’assenyala en l’apartat
J.3 del QR.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades en l’apartat J del QR per acreditar la seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà
a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
En els contractes no subjectes a una regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de
nova creació, entenent com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la seva solvència
tècnica s’ha d’acreditar per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a i) de l’art. 90.1
de la LCSP anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a) del mateix article,
relatiu a l’execució d’un nombre determinat de serveis.
8.2. Si s’escau, les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals i/o materials suficients que s’indiquen en l’apartat J.4 del QR.
8.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats
no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota
la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la
presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a l'experiència
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professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes presten
els serveis per als quals són necessàries les capacitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres
entitats.
8.4. Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de
la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que figurin
en aquests.
8.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els termes
indicats en l’apartat J del QR. Per tal de determinar la solvència de la UTE s’acumula l’acreditada per
cadascuna de les seves integrants.
9. Presentació de proposicions
9.1. En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, les empreses poden presentar oferta en tots
els lots.
9.2. Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat I.3 del QR, han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en 3 sobres (A, B i C), en el termini màxim que
s’assenyala en el plec i en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab.

El format de document electrònic admissible és principalment el PDF, sense perjudici que per algunes
licitacions específiques es sol·licitin documents en format de full de càlcul (excel) o d’altres.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta i sobre les especificacions tècniques
necessàries per a la presentació d’ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital a l’apartat de “Licitació
electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web següent:

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de Sobre Digital, les empreses licitadores hauran
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta
o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només
les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.
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Un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del termini de presentació d’ofertes, la
mateixa eina del Sobre Digital demanarà automàticament a les empreses licitadores, mitjançant el
correu electrònic assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta, que accedeixin a l’eina web de Sobre
Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.
Les empreses licitadores hauran d’introduir la paraula clau abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
Tanmateix, es recomana introduir-la seguidament a la recepció de la sol·licitud d’introducció de la
paraula clau.
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 la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en
la data i l’hora establertes.
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 paraula clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al
contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que
no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la conformen,
es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja
no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas d’incidència tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació
de les proposicions, la UAB ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es consideri
imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant en el perfil de contractant de la
UAB l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses que
haguessin activat oferta.
9.3. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 16a de la LCSP, l’enviament de
les ofertes mitjançant l’eina de Sobre Digital es podrà fer en dues fases, transmetent primer l’empremta
electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de
la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament,
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes
trameses en dues fases.
9.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’UAB no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la mesa de contractació valorarà, en funció de quina
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels
documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta,
la mesa acordarà l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de necessitat,
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per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En aquest sentit,
cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica,
que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així
mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents
amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder
fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les
ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
9.5 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses parts. La
partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de partició
automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen
en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2).

9.6. La UAB no és la titular ni tampoc té competència per gestionar la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, eina informàtica gestionada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Per tant, la UAB no és competent per resoldre les incidències tècniques que puguin sorgir als
licitadors en el moment de presentar les ofertes.
9.7. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a la UAB la informació
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària. Cal tenir en compte que d’acord amb
l’art. 138.3 de la LCSP, la UAB ha de facilitar aquesta informació almenys 6 dies naturals abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies
naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat
de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i
respostes seran públiques i accessibles a través del tauler del perfil de contractant de la UAB.
9.8. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a la UAB per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
9.9. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La infracció
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
10. Contingut dels sobres
10.1. Contingut del sobre “A” (DOCUMENTACIÓ GENERAL):
a) Document europeu únic de contractació (DEUC): aquesta declaració s’ha de completar seguint el
model que s’adjunta com a plantilla en l’eina del Sobre Digital, mitjançant el qual declaren el següent:
-

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

-

Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de
conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec. En aquest sentit, la Part IV del
DEUC (criteris de selecció) es pot complimentar amb una indicació global relativa a tots
els criteris de selecció, marcant l’opció afirmativa a l’apartat de “Compliment de tots els
criteris de selecció”.

-

Que no està incursa en prohibició de contractar.
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-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden acreditar
mitjançant el DEUC. Per exemple, d’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació
del compliment de la quota de reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla
d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu
electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les
notificacions, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses
adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes
dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC.
A més, els licitadors han d’indicar en el DEUC, si escau, la informació relativa a la persona o les persones
habilitades per representar-les en aquesta licitació.
El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o les persones que tenen la deguda
representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una UTE si resulten
adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i
presentar un DEUC separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís de
constituir-se formalment en UTE en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb
el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar
aquesta circumstància en el DEUC i s’ha de presentar un altre DEUC separat per cadascuna de les
empreses a la solvència de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar.
Si l’objecte del contracte es divideix en lots i s’exigeixen requisits de solvència diferents per a cada lot,
els licitadors han d’emplenar un DEUC per a cada lot.
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió
Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge electrònic de
documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar en cada part del
DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses inscrites en el Registre
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de
licitadors i empreses classificades del sector públic (ROLECE), només estan obligades a indicar en el
DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada.
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan
de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la
proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l’adjudicació.
Tanmateix, la UAB pot demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan considerin que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o quan sigui necessari per al bon desenvolupament del
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el ROLECE o que
figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està
obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.
b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols: les empreses estrangeres han d’aportar una
declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències
que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
c) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals: només en el cas que es requereixi a
l’apartat J.4 del QR, els licitadors han de presentar una declaració de compromís d’adscriure a l’execució
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del contracte determinats mitjans materials i/o personals.
d) Garantia provisional: només en el cas que es requereixi a l’apartat G.1 del QR, els licitadors han de
presentar el resguard acreditatiu de la constitució de la garantia provisional.
10.2. Contingut del sobre “B” (OFERTA TÈCNICA):
El sobre B ha d’incloure la documentació especificada a l’apartat L.2 del QR, relacionada amb els criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.
La inclusió en el sobre B de l’oferta econòmica, així com de qualsevol informació de l’oferta de caràcter
rellevant avaluable de forma automàtica i que, per tant, s’ha d’incloure en el sobre C, comportarà
l’exclusió de l’empresa licitadora, quan es vulneri el secret de les ofertes o el deure de no tenir
coneixement del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la
relativa als criteris de valoració subjectiva.
10.3. Contingut del sobre “C” (OFERTA ECONÒMICA):
El sobre C ha d’incloure la documentació especificada a l’apartat L.3 del QR, relacionada amb els criteris
d’adjudicació avaluables de forma automàtica, d’acord amb els models de l’annex 1 d’aquest plec (que
s’adjunta com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital), i les proposicions
corresponents a altres criteris d’adjudicació, si s’escau, d’acord amb els continguts assenyalats en les
plantilles i annexos d’aquest plec corresponents.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
10.4. través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes
electròniques de tots els documents que la composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen.
11. Confidencialitat
Els licitadors poden assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina de
Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió
a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el
caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.
No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés
públic, ni tampoc les dades incloses en el DEUC ni l’oferta econòmica de l’empresa, que és objecte de
lectura en un acte públic.
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.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació
correspon a la UAB valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i
de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels
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licitadors.
12. Mesa de contractació
12.1. La mesa de contractació està integrada pels membres següents:


President: Carles Gispert Pellicer, vicerector d’Economia i de Campus



Vicepresidenta: Mireia Cendrós Carreras, vicegerent d’Economia




Vocal 1: Pedro de Alcántara-García Briones, lletrat del Gabinet Jurídic
Substitut vocal 1: Montserrat Tarjuelo Jacas




Vocal 2: Sònia Hernández Tejada, secretària executiva del Consell Social
Substituta vocal 2: Concepció Ibáñez Aranda, tècnica del Consell Social



Vocal 3: José A. Trigo Carballo, cap de l’Àrea de Serveis Logístics i d’Administració



Vocal 4: Maleny García-Pardo Sánchez, cap de la Unitat d’Administració de l’Àrea de Serveis
Logístics i d’Administració



Secretària: Marta Miracle Babià, cap de la Unitat de Contractació Administrativa.

La mesa pot incorporar a les seves reunions assessors especials amb veu però sense vot.
12.2. La mesa de contractació té atribuïdes les funcions establertes a l’art. 326.2 de la LCSP i a l’art. 22 del
RD 817/09.
12.3. Totes les actes de la mesa relatives al procediment d’adjudicació es publicaran en el perfil de
contractant de la UAB.
13. Determinació de la millor oferta
13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat K del QR.
13.2. Inicialment la mesa de contractació es reunirà per a la qualificació de la documentació continguda en
els sobres A.
En cas que no s’observin defectes esmenables es procedirà a l’obertura dels sobres B presentats per les
empreses admeses, lliurant la documentació continguda en l’esmentat sobre a l’òrgan encarregat de la
seva valoració.
13.3. En cas que en el moment d’obrir els sobres A s’observin defectes esmenables, es comunicarà a les
empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el termini de 3 dies hàbils.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la mesa
l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les
causes de l’exclusió.
Posteriorment es procedirà a l’obertura dels sobres B presentats per les empreses admeses, lliurant la
documentació continguda en l’esmentat sobre a l’òrgan encarregat de la seva valoració
13.4. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant de la UAB.
Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la mesa pot sol·licitar als licitadors els aclariments que li
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calguin sobre els certificats i documents presentats o requerir-les perquè en presentin de complementaris,
els quals, de conformitat amb l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense
que puguin presentar-se després de declarades admeses les ofertes.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica
a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
13.5. Un cop finalitzada la valoració de les propostes d’acord amb els criteris d’adjudicació sotmesos a
judici de valor, es convocarà l’acte públic d’obertura dels sobres C.
La mesa pot sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva proposta
d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri necessari verificar que les ofertes
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites
prescripcions no seran objecte de valoració.
En el dia, lloc i hora indicats a la convocatòria corresponent, es celebrarà un acte públic en el qual es
donarà a conèixer la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de
valoració que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per les
empreses.
L’informe de valoració dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant un judici de valor de
cadascuna de les ofertes es publicarà en el perfil de contractant de la UAB.
Un cop acabat l’acte públic d’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer constar
davant de la mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals hauran de quedar
reflectides en l’acta.
13.6. La mesa pot sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin de tipus
material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre que l’aclariment
o l’esmena no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi
d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
Els acords d’exclusió de les empreses licitadores adoptats per la mesa són susceptibles d’impugnació
en els termes establerts en la clàusula 34 d’aquest plec.
14. Resolució d’empats
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En cas que dues o més ofertes hagin obtingut la mateixa puntuació total, l’empat es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de
presentació de propostes:
1) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.
2) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
3) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
4) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
15. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat M del QR.
En el cas que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la mesa
de contractació requerirà als licitadors que l’hagin 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 als licitadors
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents
que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces
assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin
a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si la mesa 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’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix,
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació
del que estableix l’article 201 de la LCSP.
16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
16.1. Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació elevarà a l’òrgan de contractació la proposta
de classificació de les ofertes per ordre decreixent de puntuació i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de
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contractació la corresponent proposta d’adjudicació.
Una vegada l’òrgan de contractació hagi acceptat la proposta de la mesa, la Unitat de Contractació
Administrativa de la UAB requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta perquè dins del termini
de 10 dies hàbils comptats des de l’endemà de la recepció del requeriment, presenti la documentació a
què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb
la clàusula 6 d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina
de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
(aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de
les quals es recorri):
A) Empreses NO inscrites en el RELI o ROLECE:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord
amb les previsions de la clàusula 7 d’aquest plec.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes:
 Poder per comparèixer o signar proposicions.
 NIF o passaport de l’apoderat.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o del certificat de
classificació corresponent, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat J.2 o J.3 del QR.
- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l’import d’acord amb la clàusula 18.3 d’aquest
plec (seguint el model d’autorització facilitat per la UAB).
- Documents justificatius per acreditar que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de les obligacions amb la Seguretat Social:
a) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
-

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

-

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar
el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades
tributàriament.

b) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
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-

Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.4 del QR, documents acreditatius de l’efectiva
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.5 del QR, certificats acreditatius del compliment de
les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
- Si s’escau, en cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d’haver efectuat el
pagament de les despeses de publicitat corresponents.
B) Empreses inscrites en el RELI o ROLECE:
- Document acreditatiu del dipòsit de la garantia definitiva a la Caixa General de Dipòsits de la
Generalitat de Catalunya o autorització de retenció de l’import d’acord amb la clàusula 18.3 d’aquest
plec (seguint el model d’autorització facilitat per la UAB).
- En cas que la informació que contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el moment
de la presentació de la documentació, cal aportar la documentació necessària per a acreditar la
situació actual de l’empresa inscrita.
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.4 del QR, documents acreditatius de l’efectiva
disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte.
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat J.5 del QR, certificats acreditatius del compliment de
les normes de garantia de la qualitat i de gestió mediambiental.
- Si s’escau, en cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Si s’escau, en cas que s’exigeixi en l’apartat C.5 del QR, resguard acreditatiu d’haver efectuat el
pagament de les despeses de publicitat corresponents.
16.2. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni
en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades
per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a
l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
16.3. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la mesa de contractació, s’entendrà que l’empresa
licitadora ha retirat la seva oferta i la Unitat de Contractació Administrativa procedirà a requerir la mateixa
documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas,
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa
prevista en l’article 71.2.a) de la LCSP.
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Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article
71.1.e) de la LCSP.
17. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació requerida a la clàusula 16, l’òrgan de contractació ha d’acordar
l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini
de 5 dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d'adjudicació s’ha de notificar als licitadors mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec i s’ha de publicar en el perfil de contractant dins del
termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l’adreça de correu
electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions (i al telèfon
mòbil si s’ha informat). Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
18. Garanties
18.1. La garantia provisional només és exigible quan s’estableixi en l’apartat G.1 del QR i per l’import
que es determini. Es pot constituir en qualsevol de les formes previstes a l’apartat 2 d’aquesta clàusula.
La garantia provisional s’extingeix automàticament i es retornarà a les empreses licitadores
immediatament després de la perfecció del contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar
al licitador seleccionat com a adjudicatari quan hagi constituït la garantia definitiva, i l’import de la
garantia provisional es pot aplicar a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última.
18.2. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala a l’apartat G.2 del QR.
18.3. A l’apartat G.3 del QR s’indica les opcions que disposa l’empresa proposada com a adjudicatària
per a constituir la garantia definitiva d’acord amb l’article 108 de la LCSP:
-

En cas que l’empresa opti per constituir-la mitjançant el dipòsit a la Caixa General de Dipòsits de
la Generalitat de Catalunya, es pot constituir en qualsevol de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en
algun dels establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per
a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).

-

En cas que l’empresa opti per constituir-la mitjançant la retenció en el preu, la UAB aplicarà una
retenció sobre la primera factura emesa. En cas que l’import d’aquesta factura no sigui suficient
per cobrir l’import de la garantia, es farà la retenció en les factures successives fins a retenir
l’import corresponent.

En el moment que la UAB requereixi la garantia prèviament a l’adjudicació del contracte, l’empresa ha
de presentar el resguard de dipòsit de la garantia a la Caixa General o l’autorització de retenció seguint
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el model d’autorització facilitat per la UAB.
18.4. En el cas d’UTE, si la garantia provisional o definitiva s’ha dipositar a la Caixa General de Dipòsits,
es pot constituir per una o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida a l’apartat G.2 del QR i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la UTE.
18.5. La garantia definitiva respon:
a) De l’obligació de formalitzar el contracte dins el termini, de conformitat amb la clàusula 19 d’aquest
plec.
b) De les penalitats imposades al contractista de conformitat amb la clàusula 26.2 d’aquest plec.
c) De l’execució correcta de les prestacions que preveu el contracte, incloses les millores que hagi
ofert el contractista i hagi acceptat la UAB, de les despeses originades a la UAB per la demora
del contractista en el compliment de les seves obligacions, i dels danys i perjudicis ocasionats a
aquesta amb motiu de l’execució del contracte o pel seu incompliment, quan no en sigui procedent
la resolució.
d) De la confiscació que es pot decretar en els casos de resolució del contracte, d’acord amb el que
estableixin aquest contracte o la LCSP.
e) De la inexistència de vicis o defectes dels serveis prestats durant el termini de garantia que s’hagi
previst en el contracte.
18.6. El termini de garantia és l’establert a l’apartat G.4 del QR, el qual es comptarà des de la data de
recepció del contracte.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del
termini de garantia i complert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables
al contractista.
En el cas de recepció parcial el contractista només pot sol·licitar la devolució o cancel·lació de la part
proporcional de la garantia quan així s’autoritzi expressament a l’apartat G.4 del QR.
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que
s’hagi constituït la del cessionari.
18.7. Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda proporció
entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 15 dies naturals
a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència
d’una revisió del preu del contracte de conformitat amb la clàusula 3.4 d’aquest plec.
19. Formalització del contracte
19.1. El contracte s’ha de formalitzar en un document administratiu, mitjançant signatura electrònica
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica.
19.2. Atès que, d’acord amb l’art. 44 de la LCSP, l’adjudicació del contracte és susceptible de recurs
especial en matèria de contractació, la formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el
termini mínim de 15 dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació.
Una vegada transcorregut el termini previst en el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat cap recurs
que comporti la suspensió de la formalització del contracte, la Unitat de Contractació Administrativa
requerirà a l’adjudicatari perquè formalitzi el contracte en el termini màxim de 5 dies naturals a comptar
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des de l’endemà de la recepció del requeriment.
19.3. Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no s'arribi a formalitzar el contracte en el termini que
fixi la UAB, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest
fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2.b) de la
LCSP.
En el supòsit que el contracte no s’arribi a formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16,
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la UAB s’haurà
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
19.4. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
19.5. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és un requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
19.6. La Unitat de Contractació Administrativa enviarà l’anunci de la formalització al DOUE en el termini
màxim de 10 dies naturals després de la formalització del contracte, per a la seva publicació. També es
publicarà en el perfil de contractant, juntament amb el document contractual signat, en un termini màxim
de 15 dies naturals després de la formalització, un cop publicat l’anunci en el DOUE.
19.7. Un cop formalitzat el contracte, la Unitat de Contractació Administrativa comunicarà al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre
les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
La UAB pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del
contracte.
També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es
publicarà en el perfil de contractant.
21. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte, indicada a l’apartat N del QR, exerceix les funcions següents:
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-

Supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació, dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.

-

Emetre l’informe proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre l’informe proposta de modificació del contracte d’acord amb la clàusula 28 d’aquest plec.

-

Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.
22. Obligacions del contractista en l’execució del contracte

22.1. El contracte s’ha d’executar d’acord amb el que estableixen les clàusules d’aquest plec i les del
plec de prescripcions tècniques i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a
l’empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula
21 d’aquest plec, i de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de contractació del sector
públic.
22.2. La UAB efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i
podrà dictar les instruccions oportunes per al seu compliment correcte.
22.3. Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són
les que s’estableixen en l’apartat O del QR.
22.4. L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui
d’aplicació.
L'adjudicatari ha de presentar, a l'inici del servei, un resum explicatiu de la modalitat preventiva adoptada
en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de comunicar qualsevol canvi organitzatiu en
matèria de prevenció de riscos laborals.
L'adjudicatari haurà de presentar l'avaluació de riscos laborals, així com la formació i informació dels
seus treballadors en aquesta matèria. L’adjudicatari ha de nomenar un coordinador de seguretat (màxim
dos), específic per a la UAB, que actuarà d’interlocutor amb el Servei de Prevenció de la UAB. Aquest
nomenament s’ha de fer omplint el registre específic que podreu demanar a través d’un correu electrònic
a a.prevencio.assistencia@uab.cat.
L'empresa adjudicatària ha de posar en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna
de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes d'emergència establertes a la UAB.
L’empresa adjudicatària ha de vetllar pel compliment de la normativa per part dels seus treballadors dins
de les instal·lacions de la UAB. Per tal de donar compliment a la normativa interna de la UAB en matèria
de prevenció caldrà que l’empresa conegui la “Guia en matèria de seguretat i salut per a empreses
externes” i retorni complimentat el rebut de l’última pàgina (pàgina 35) al Servei de Prevenció de la UAB
(Edifici Rectorat, 1a planta); es pot descarregar en l’adreça web de la UAB https://intranetnova.uab.es/doc/Guia_empresas_externes. L’empresa només ha de completar i lliurar el rebut una
vegada, encara que disposi de diferents adjudicacions dins la UAB.
En els contractes de serveis de manteniment, de vigilància i de neteja, de conformitat amb la Llei 4/1997,
de protecció civil de Catalunya, i d’acord amb el Pla d’Autoprotecció General del Campus, en cas
d’emergència, el contractista i tots els seus treballadors han de seguir les ordres del Comitè per a
Situacions d’Emergència General (CSEG) i han de col·laborar en el control de les conseqüències de
l’emergència, sota les ordres del cap de l’Equip General d’Intervenció.
22.5. L’empresa contractista ha de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
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disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les
que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial,
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de
penalitats a què es refereix la clàusula 26.2 d’aquest plec.
22.6. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
22.7. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de la LCSP, s’estableix com
una condició especial d’execució del contracte, tenint així mateix el caràcter d’obligació contractual
essencial, l’incompliment de la qual es considerarà incompliment d’una obligació principal del contracte,
essent causa de resolució del mateix.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
22.8. L’adjudicatari cedirà a la UAB el dret de propietat intel·lectual o industrial quan es tracti d’un
contracte de serveis l’objecte del qual sigui el desenvolupament i la posada a disposició de productes
protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial.
22.9. L’adjudicatari es fa càrrec de les despeses de transport i de personal, i qualsevol altres que li siguin
imputables d’acord amb la legislació vigent, en especial, les derivades de l’assistència tècnica durant el
període de garantia.
22.10. Si escau, l’empresa adjudicatària ha de realitzar la formació suficient al personal que la UAB
designi per a la correcta execució del servei objecte d’aquest contracte.
22.11. L'adjudicatari ha de presentar a la UAB:
-

Mensualment, una còpia dels justificants dels pagaments a la Seguretat Social del personal al seu
càrrec (TC1 i TC2).

-

Trimestralment, una còpia de la declaració d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF del mateix
personal (model 110 o 111).

-

Semestralment, un certificat acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el
Ministeri d'Hisenda i amb la Seguretat Social.

-

Anualment, un certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la
Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

22.12. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)

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.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
23. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
23.1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits
de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte, sens perjudici de la verificació del compliment d’aquells requisits per part del responsable del
contracte.
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, per tal de no alterar el bon funcionament
del servei, informant en tot moment al responsable del contracte.
23.2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua, sobre el
personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució, el poder de direcció inherent a
l’empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos,
llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions,
si escau, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre el
treballador i l’empresari.
23.3. L’empresa contractista ha de vetllar especialment per a que els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
23.4. L’empresa contractista ha de designar al menys un coordinador tècnic o responsable integrat en
la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions:
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant de la UAB, canalitzant la comunicació
entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’un
costat, i la UAB, d’un altre, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i donar a aquests
treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació
del servei contractat.
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c) Supervisar l’execució correcte per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions
que tenen encomanades, així com controlar l’assistència del personal citat al lloc de treball.
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent de
coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb la UAB, a efectes de no alterar el bon
funcionament del servei.
e) Informar a la UAB sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de
treball adscrit a l’execució del contracte.
24. Abonaments a l’empresa contractista
L’empresa contractista té dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament executats i formalment
rebuts per la UAB, en la forma que es determina a l’apartat H.3 del QR.
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar contra la presentació d’una factura, expedida
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
Conforme a la disposició addicional 32a de la LCSP, el contractista té l’obligació de presentar la factura
que hagi emès pels serveis prestats davant del corresponent registre administratiu a efecte de la seva
tramesa a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació. En la factura s’hi ha
d’incloure les dades i requisits establerts en l’article 72 del RGLCAP.
25. Responsabilitat de l’empresa contractista
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a la UAB o per a terceres persones
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de la UAB.
26. Incompliment del contracte
26.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització,
i també, si escau, dins els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment del
termini total o terminis parcials, la UAB pot optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec o, si no se
n’estableixen unes específiques en aquest apartat, les que estableix l’article 193 de la LCSP.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. Aquesta
ampliació del termini d’execució no es considera una modificació del contracte als efectes de l’art. 203 i
següents de la LCSP.
26.2. En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos del
contracte, la UAB pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de quanties no
superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%.
A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia prestació del servei objecte del contracte,
aquestes penalitzacions abasten els incompliment següents:
a) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O del QR.
b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
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c) Si s’escau, l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball.
26.3. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
27. Prerrogatives de la UAB
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, la UAB té la facultat
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, la UAB té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen
la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de la UAB es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article
191 de la LCSP.
28. Modificació del contracte
28.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de
la LCSP.
28.2. En cas que en l’apartat E del QR es prevegi la possibilitat de modificar el contracte, la modificació
es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en el citat apartat
i d’acord amb el procediment següent:
-

El responsable del contracte emetrà un informe proposta de la modificació.

-

L’òrgan de contractació, si així ho considera, resoldrà favorablement la modificació del contracte.

-

La UAB i el contractista formalitzaran la modificació en un document administratiu d’acord amb
l’art. 153 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos
en el contracte ni superar el 20% del preu inicial del contracte.
28.3. En cas d’una modificació del contracte que no compleixi les condicions de l’apartat E del QR,
només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article
205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia
per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
En aquest cas, el procediment a seguir serà el mateix que l’establert a l’apartat 2 d’aquesta clàusula.
28.4. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i
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de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el
perfil de contractant.
28.5. Si el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, no tindrà la consideració de
modificació contractual la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals
es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al
10% del preu del contracte.
29. Suspensió del contracte
El contracte pot ser suspès per acord de la UAB o perquè el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a la UAB
amb un mes d’antelació.
En tot cas, la UAB ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’ha de signar una persona en representació
de la UAB i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar de
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
Si s’escau, la UAB ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin per la suspensió de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
30. Successió i cessió del contracte
30.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que
en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni,
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat,
continuarà l’execució del contracte amb la UTE adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la
resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la UTE, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
30.2. Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es poden cedir per l’empresa
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contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits establerts a l’art.
214 de la LCSP.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que
s’hagi constituït la del cessionari.
31. Subcontractació
31.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte si així es preveu en l’apartat R del QR.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal, la
qual assumirà la responsabilitat total de l’execució del contracte davant de la UAB, de conformitat amb
aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral. El coneixement que la UAB tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.
31.2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
31.3. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant la UAB per les obligacions contretes amb
elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels
subcontractes.
31.4. En els contractes en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del
contracte, la UAB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment
pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 26 d’aquest plec, responent
la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
32. Recepció i liquidació del contracte
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32.1. La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel
que fa a contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte,
d’acord amb els termes establerts al contracte i a plena satisfacció de la UAB.
En tot cas, el responsable del contracte emetrà una acta de recepció dins del mes següent al de la
realització de l’objecte del contracte. El còmput del termini de garantia establert a l’apartat G.4 del QR
s’iniciarà amb la signatura de l’acta de recepció.
La UAB determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats
no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa
contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret,
si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
32.2. Si s’escau, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’ha
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i se li ha d’abonar el saldo
resultant si s’escau.
33. Resolució del contracte
Les causes, l’aplicació i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211,
212, 213 i 313 de la LCSP.
En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals
essencials establertes a l’apartat P del QR. A més de les condicions establertes en els citats apartats,
en tot cas es considera una condició essencial del contracte la dedicació dels mitjans personals i/o
materials suficients per a la seva execució correcta.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
34. Règim de recursos i jurisdicció competent
34.1. Aquest procediment té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que puguin sorgir en
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte, seran
resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa.

34.2. Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb l’article 44 de la
LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament sobre
l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació del contracte; i les modificacions del
contracte basades en l’incompliment de l’establert en els articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre
que la modificació hauria d’haver estat objecte d’una nova adjudicació.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents, es podrà interposar en els llocs que
estableix l’article 16.4 de la LPAC, en el registre de la UAB o davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de
setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en
matèria contractual i d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
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Si l’escrit d’interposició del recurs es presenta en un registre diferent del de la UAB o del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic, cal comunicar-ho al Tribunal esmentat de manera immediata i de la
forma més ràpida possible.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius
ordinaris.
34.3. Contra els actes que adopti la UAB en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest
contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà la
interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la LRJP i la
LPAC; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
34.4. Els acords que adopti la UAB en l’exercici de les prerrogatives establertes a la clàusula 27 d’aquest
plec són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la LRJP i la
legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

[Plec informat favorablement pel Gabinet Jurídic de la UAB en data ../../2019.]
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ANNEX 1.A

OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

Denominació social empresa licitadora: .........................................................................................
NIF empresa licitadora: .................
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................
NIF representant legal: .................
Núm. contracte: xx/2020
Objecte: Serveis d’Assegurances (Danys o pèrdues materials i Responsabilitat civil General)
Lot/s pels que es licita: LOT 1 (Danya o pèrdues materials)
2.1. Oferta econòmica:
El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei
amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent:

Pressupost màxim
(IVA exclòs)
LOT 1
Pèrdues o danys
materials

OFERTA
Import
(IVA exclòs)

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

Import
(IVA inclòs)

0,00 €

%

0,00 €

0,00 €

490.000,00 €

2.2. Millores objectives LOT 1 (pèrdues o danys materials)
2.2.1. Garanties addicionals cobertes:
a)

Trencament de vidres (mínim 112.500 €):

Import ofert ..... € (import ofert per sobre del mínim ..... €)
b)

Danys elèctrics (mínim 1.000.000 €):

Import ofert ..... € (import ofert per sobre del mínim ..... €)
2.2.2. Franquícia:
Cobertura bàsica i cobertures addicionals (màxim 500 €):
Import ofert ..... € (import ofert per sota del màxim ..... €)

Data i signatura del licitador
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ANNEX 1.B

OFERTA ECONÒMICA

Denominació social empresa licitadora: .........................................................................................
NIF empresa licitadora: .................
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................
NIF representant legal: .................
Núm. contracte: xx/2020
Objecte: Serveis d’Assegurances (Danys o pèrdues materials i Responsabilitat Civil General)
Lot/s pels que es licita: LOT 2 (Responsabilitat Civil General)

El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei
amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent:
1. Oferta econòmica
Pressupost màxim
(IVA exclòs)
42.000,00 €

OFERTA
Import
(IVA exclòs)
0,00 €

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

%

Import
(IVA inclòs)

0,00 €

0,00 €

2. Millores objectives LOT 2 (responsabilitat civil general)
Seran objecte de valoració les millores que es presentin pels licitadors respecte dels requisits mínims
establerts al plec de prescripcions tècniques, segons els subcriteris següents:
2.1 Límit d’indemnització:
Responsabilitat civil d’explotació i patronal per sinistre (mínim 10.500.000 €):
Import ofert ..... € (import ofert per sobre del mínim ..... €)
2.3.2. Franquícia:
Franquícia per sinistre de responsabilitat civil d’explotació i general (màxim 240 €):
Import ofert ..... € (import ofert per sota del màxim ..... €)

Data i signatura del licitador
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RESPONSABILITAT DEL PERSONAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Contracte núm. 19/2019
Serveis d’assegurança de responsabilitat del personal
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
Contracte núm. 19/2019
Serveis d’assegurança de responsabilitat del personal

1 – CONTRACTANT- PRENEDOR DE L’ASSEGURANÇA
La Universitat Autònoma de Barcelona (d’ara endavant “la Universitat”).
2 – ASSEGURAT
Qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança es converteixi en
autoritat o personal de la Universitat, però únicament amb relació a l’exercici de Ia seva autoritat o
funcions, així com els càrrecs electes i els càrrecs polítics i del Consell Social de la Universitat.
3 – ACTIVITAT
Centres d’ensenyament superior universitari i centres de recerca amb prestació de serveis a tercers.
4 – OBJECTE
Contractació per part de la Universitat, com a prenedora, amb una companyia asseguradora, de la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat de les autoritats i el personal al servei de les administracions
públiques.
5 – RISCS GARANTITS
La pòlissa només atorgarà cobertura en cas que l’acte culpós que motivi la reclamació hagi estat comès
per l’assegurat en l’exercici de les seves funcions.
A.

Responsabilitat davant
l'administració pública

de

A. 1 Acció de retorn
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una
reclamació presentada contra un assegurat per l'administració
pública en via de retorn per un acte o omissió incorrecte, així
com aquell que derivi del tràmit previ d'informació.
A.2 Acció per danys als vostres béns i drets
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una
reclamació presentada contra un assegurat per l’administració
pública per danys als seus béns i drets al•legant un acte o
omissió incorrecte.
A. 3 Acció per responsabilitat comptable
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una
investigació del Tribunal de Cuentas (o un altre òrgan
fiscalitzador de comptes d'una comunitat autònoma) a un
assegurat per un acte o omissió incorrecte.
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B.

Responsabilitat
tercers

davant

de

C.

Responsabilitat
pràctiques
indegudes

D.

Restitució d'imatge

L'assegurador abonarà —dins del sublímit d'indemnització
indicat — les despeses i els honoraris raonables en què
incorri l'assegurat, amb el consentiment previ per escrit de
l’assegurador, per a Ia contractació de serveis professionals
externs de relacions públiques (incloent-hi el cost de
possibles emissions i publicacions), amb l'objectiu de mitigar
o restituir el dany a Ia seva reputació com a conseqüència
d'una reclamació.

E.

Defensa i assistència legal

L'assegurador abonarà les despeses de defensa i despeses
d'investigació en què incorri l’assegurat en l’àmbit de les
cobertures de Ia pòlissa, sempre que aquestes tinguin el
consentiment previ per escrit de l’assegurador o que
l’assegurat es dirigeixi al despatx d'advocats membre del
panell legal pre-aprovat.

per
laborals

L'assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una
reclamació presentada per un tercer contra un assegurat per
un acte o omissió incorrecte.
L'assegurador abonarà qualsevol perjudici resultant d'una
reclamació presentada per qualsevol persona contra un
assegurat per pràctiques laborals indegudes.

5.1.- Extensió de cobertures: la companyia indemnitzarà també:
5.1.1.- Fiances
Les cobertures d'aquesta pòlissa s'estenen expressament a les fiances resultants d'una reclamació
presentada contra un assegurat durant el període d'assegurança per un acte culpós, d'acord amb el que
estableix l'epígraf 6.1
La pèrdua de la fiança establerta per respondre d'una compareixença de l’assegurat, a causa de la seva
incompareixença, obligarà a aquest o al prenedor de la pòlissa al reintegrament de les despeses que
l'assegurador hagués pagat per aquest concepte. Igualment, i en cas de ser decretada per un jutge o
tribunal una responsabilitat penal pecuniària o si la reclamació no estigués coberta sota aquesta pòlissa,
l'assegurat o si s'escau el prenedor de la pòlissa serà obligat a reintegrar a l'assegurador la quantitat
corresponent a la fiança prestada en cas que aquesta fiança fos realitzada o hagués estat executada.

5.1.2. Cònjuge i parella de fet
con tracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes culposos comesos pels
assegurats i formulada contra el cònjuge o la parella de fet legalitzada de qualsevol assegurat, i l'objecte
de la qual sigui obtenir la reparació del dany per mitjà dels béns que tenen en comú.
5.1.3. Hereus, legataris, representants legals i causahavents
Les cobertures d'aquest contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes
culposos comesos pels assegurats i presentada contra hereus, legataris, representants legals i
causahavents dels assegurats finats o incapacitats jurídicament o declarats en concurs que hagin
sol•licitat una moratòria o una pròrroga de pagament.
5.1.4. Representants en entitats externes
Les cobertures d'aquest contracte s'estenen expressament a qualsevol reclamació basada en actes
culposos comesos pels assegurats en la seva condició de representant de l'administració pública en I
‘òrgan de govern d'una entitat externa.
Aquesta extensió no és aplicable a les reclamacions presentades per l'entitat externa mateixa, ja sigui
directament o per mitjà dels seus administradors, directius o càrrecs equivalents.
5.1.5. Període informatiu
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En cas de cancel•lació o no renovació d'aquesta pòlissa per part de l'assegurador o del prenedor de la
pòlissa al terme del període d'assegurança, el prenedor de la pòlissa tindrà dret a un període informatiu
de dotze (12) o vint-i-quatre (24) mesos, previ pagament d'una prima addicional del 75% i 150% de
l'última prima total anual respectivament. Aquests terminis es computen des de la data de cancel•lació
o de no renovació.
Si el prenedor de la pòlissa optés per contractar el període informatiu haurà de sol•licitar-ho per escrit i
pagar la prima addicional dins dels 60 dies posteriors a la data de cancel•lació o no renovació d'aquesta
pòlissa.
El prenedor de la pòlissa no tindrà dret al període Informatiu si (a) durant el darrer període d'assegurança
hagués tingut lloc un canvi de control; si (b) en aquest moment la prima total anual de la pòlissa no
hagués estat pagada; o si (c) el prenedor de la pòlissa hagués renovat o substituït aquesta pòlissa per
una altra pòlissa que cobrís totalment o parcialment els mateixos riscs
5.1.6. Període informatiu especial per a antics assegurats
En cas de cancel•lació o no renovació d'aquesta pòlissa, qualsevol assegurat que, anteriorment al
venciment del període d'assegurança, hagués cessat com a assegurat per qualsevol motiu, excepte per
raó d'inhabilitació, suspensió o apartament de la funció pública, tindrà dret de manera automàtica a un
període informatiu de dotze mesos a comptar de la data del cessament, sense cap prima addicional, per
a reclamacions presentades en contra seva com a assegurat.
5.1.7. Advocat intern
L’asseguradora ha de pagar les pèrdues de qualsevol advocat intern respecte a qualsevol reclamació
que s’hagi presentat per primer cop durant el període d’assegurança en contra seu en la qual s’al·legui
un error o omissió en la prestació de serveis d’assessorament legal a l’entitat.
Es considera advocat intern tota persona habilitada per a la prestació dels serveis d’assessorament legal
que s’han indicat abans sempre que sigui un empleat assalariat de l’entitat.
El sublímit d’indemnització per aquesta extensió és de 350.000 euros.
5.1.8. Assessorament i despesa per a la restitució d’imatge
L’asseguradora ha de pagar els honoraris, els costos i les despeses necessàries i raonables d’assessors
externs de relacions públiques i comunicació degudament qualificats, triats per la persona assegurada i
aprovats per l’asseguradora, i que s’han afrontat per tal de mitigar o reparar els danys en la reputació o
imatge pública de la persona assegurada, inclosa la publicitat negativa, derivats d’una reclamació en
contra seu així com les despeses efectives per a la restitució de la imatge.
El sublímit d’indemnització per aquesta extensió és de 350.000 euros.
5.1.9. Multes i sancions
L’asseguradora ha de pagar multes i sancions administratives o civils derivades d’una reclamació que
s’hagi presentat contra les persones assegurades per primer cop durant el període d’assegurança per
un acte incorrecte o per pràctiques d’ocupació indegudes.
Les multes i les sancions cobertes per aquesta extensió de cobertura no inclouen les que tinguin
naturalesa penal.
El sublímit d’indemnització per aquesta extensió és de: sense sublímit.
5.1.10. Protecció de drets
Tant si hi ha hagut una reclamació com si no, l’asseguradora ha de pagar els honoraris, els costos i les
despeses legals o d’altres professionals necessaris i raonables que la persona assegurada hagi afrontat
per a iniciar un procediment legal per tal d’obtenir el descàrrec o la revocació de:
- Una resolució que inhabilita la persona assegurada per a exercir el càrrec de conseller o directiu d’una
entitat.
- Una interlocutòria cautelar o de mesures provisionals que confisqui, intervingui, suspengui o congeli
drets de propietat de béns immobles o actius personals d’aquesta persona assegurada, o que imposi
una càrrega sobre béns immobles o actius personals o restringeixi la llibertat de la persona assegurada.
Les resolucions, siguin fermes, cautelars o provisionals, s’han de dictar durant el període d’assegurança.
El sublímit d’indemnització per aquesta extensió és de 250.000 euros.
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5.1.11. Run off per a persona assegurada sortint
La pòlissa atorga un període addicional de notificació il·limitat per a les persones assegurades que,
havent deixat el càrrec prèviament al venciment del període d’assegurança, hagin perdut la condició
d’assegurat, sempre que s’hagi pagat la integritat de la prima.
Queden fora de l’abast d’aquesta extensió de cobertura els supòsits de cessament per motiu
d’inhabilitació
El sublímit d’indemnització per aquesta extensió és de: sense sublímit.
S'entendrà qualsevol quantitat que l'assegurat estigui legalment obligat a pagar a l'administració pública
(en el cas de Cobertura A) o a un tercer (en el cas de les Cobertures B i C) o a un altre assegurat (en el
cas de Ia Cobertura C) com a conseqüència d'una resolució ferma en via administrativa o d'una resolució
judicial ferma contra un assegurat, o
com a conseqüència d'un transacció celebrada per l' assegurador amb el consentiment de l’assegurat.

6 - ACLARIMENTS
6.1
Per "acte culpós"
S'entendrà qualsevol acte o omissió incorrecte (Cobertures A i B) i qualsevol pràctica laboral indeguda
(Cobertura C).
6.2
Per "acte o omissió incorrecte"
S'entendrà qualsevol error, omissió, vulneració o incompliment negligents o culposos, d'obligacions o
deures, que tinguin lloc exclusivament en l'exercici de les seves funcions com a autoritat o personal, ja
siguin aquests reals o presumptes
6.3
Per "administració pública"
S'entendrà el prenedor de la pòlissa i les seves entitats administratives dependents.
6.4
Per " assegurador"
S’entendrà la companyia amb qui es contracti l’assegurança
6.5
Per "assegurat"
S'entendrà qualsevol persona física que hagués estat, sigui o durant el període d'assegurança es
converteixi en autoritat o personal de l’administració pública, però únicament amb relació a l’exercici de
Ia seva autoritat o funcions.
EI terme "assegurat' no inclou cap persona externa a I 'administració pública.
6.6
Per "autoritat o personal'
S'entendrà qualsevol persona física que presti els seus serveis professionals a Ia Universitat mitjançant
una relació de caire continuat regida pel dret públic o privat, així com els càrrecs electes i els càrrecs
polítics
6.7
Per "canvi de control"
S'entendrà qualsevol dels supòsits següents: (a) el prenedor de Ia pòlissa es fusiona amb qualsevol
altra entitat; (b) es produeix Ia intervenció en Ia gestió del prenedor de Ia pòlissa per processament de
l'assegurat, per il•legalització del partit polític al govern de l'entitat o per qualsevol altra raó
6.8
Per "despeses d'investigació"
S'entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables (diferents de les despeses de defensa)
en què l'assegurat hagués incorregut, amb el consentiment previ per escrit de l’assegurador, per complir
amb l'obligació legal de comparèixer en un investigació
6.9
Per "despeses de defensa"
S'entendran els honoraris, les costes i les despeses raonables en què l’assegurat hagués incorregut,
amb el consentiment previ per escrit de l’assegurador, per a Ia defensa, el recurs i/o Ia transacció d'una
reclamació presentada contra l’assegurat.
6.10
Per " entitat administrativa dependent"
S'entendrà qualsevol entitat, corporació o institució de dret públic sotmesa al control, Ia decisió i Ia tutela
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del prenedor de la pòlissa (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, les juntes de compensació,
les federacions públiques, o els patronats públics).
La definició "entitat administrativa dependent" no inclou cap companyia mercantil, caixa d'estalvis o
institució financera de cap classe, ni cap ens de dret públic subjecte al dret privat.
6.11
Per "entitat externa'
S'entendrà qualsevol entitat de dret públic en Ia qual l’administració pública tingui prou participació o
interès per nomenar un representant al seu òrgan de govern (incloent-hi, a títol enunciatiu però no
limitador, les mancomunitats de municipis o les confederacions hidrogràfiques).
La definició "entitat administrativa externa" no inclou cap companyia mercantil, caixa d'estalvis o
institució financera de qualsevol classe, ni cap ens de dret públic subjecte al dret privat.
6.12
Per "fiances"
S'entendrà:
(a)
Ia constitució de les fiances civils que hagin estat imposades a un assegurat per decisió judicial
per garantir eventuals responsabilitats civils, incloent expressament les requerides en les actuacions
prèvies a l’exigència de responsabilitat comptable de conformitat amb l' establert a l'article 47 de Ia Llei
7/1988, de 5 d'Abril, de Funcionament del Tribunal de Comptes, així com,
(b)
les despeses en què un assegurat incorri amb motiu de Ia constitució i el manteniment de les
fiances imposades en causa penal per decisió judicial per garantir Ia seva llibertat provisional.
6.13
Per "investigació"
S'entendrà qualsevol actuació portada a terme pel Tribunal de Cuentas (o un altre òrgan fiscalitzador de
comptes d'una comunitat autònoma) amb l’objecte de fiscalitzar comptes o contractes o investigar i exigir
responsabilitat comptable de I 'assegurat.
6.14
Per "pèrdua"
S'entendrà qualsevol:
(i)
perjudici;
(ii)
despesa de restitució d'imatge (Cobertura D);
(iii)
despesa de defensa (Cobertura E);
(iv)
despesa d'investigació (Cobertura E); o
(v)
pagament efectuat per l'assegurador sota qualsevol extensió de Ia pòlissa.
EI terme "pèrdua" no inclou:
(a)
tributs, impostos o taxes;
(b)
els danys no compensatoris, incloent-hi els danys punitius o danys de caire sancionador o
exemplaritzant;
(c)
les multes i sancions;
(d)
caucions o avals;
(e)
les despeses i costos incorreguts per al compliment d'una ordre, una garantia o un acord de
satisfer danys o compensacions no monetàries;
(f)
els salaris, les hores extres, els honoraris, les retribucions de qualsevol assegurat o altres costos
fixos de I 'administració pública; i
(g)
qüestions no assegurables per Llei.
6.15
Per "període informatiu"
S'entendrà el període de temps durant el qual l'assegurat podrà comunicar a l'assegurador per escrit
qualsevol reclamació que li hagi estat presentada per primer cop durant aquest període de temps amb
relació a un acte culpós comès o suposadament comès amb posterioritat a Ia data de retroactivitat i amb
anterioritat al venciment de l'últim període d'assegurança
6.16
Per "perjudici'
S'entendrà qualsevol quantitat que l'assegurat estigui legalment obligat a pagar a l'administració pública
(en el cas de Cobertura A) o a un tercer (en el cas de les Cobertures B i C) o a un altre assegurat (en el
cas de Ia Cobertura C) com a conseqüència d'una resolució ferma en via administrativa o d'una resolució
judicial ferma contra un assegurat, o com a conseqüència d'un transacció celebrada per l' assegurador
amb el consentiment de l’assegurat.
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6.17
Per "pràctiques laborals indegudes"
S'entendrà qualsevol de les següents pràctiques, reals o suposades:
(a)
l’assetjament sexual o moral a Ia feina (mobbing), incloent-hi Ia suposada creació d'un ambient
de treball que afavoreixi l'assetjament o la fustigació;
(b)
Ia discriminació il•legal a Ia feina (incloent-hi, a títol enunciatiu però no limitador, aquella que
sigui per raó d'edat, sexe, raça, origen, religió, idioma, ideologia o opció política, orientació o
preferències sexuals, embaràs o discapacitat);
(c)
Ia violació o l'incompliment de Ia normativa vigent de protecció de dades personals en l'àmbit
de Ia feina;
(d)
el libel, Ia difamació, Ia humiliació o Ia causació d'un dany emocional, tots ells en connexió amb
Ia relació laboral;
(e)
Ia invasió de Ia privacitat directament relacionada amb una al•legació d'assetjament sexual,
moral, discriminació de qualsevol tipus o represàlies a Ia feina;
(f)
Ia privació il•lícita d'oportunitats professionals o l’avaluació laboral negligent;
(g)
Ia no aplicació de polítiques i procediments adequats amb relació a un dels punts anteriors;
comeses per un assegurat davant d'un altre respecte d'una relació laboral present o passada d'aquesta
persona amb I' administració pública.
6.18
Per “reclamació"
S'entendrà:
(i)
qualsevol requeriment escrit sol•licitant una indemnització econòmica per un acte o omissió
incorrecte;
(ii)
Ia iniciació de qualsevol procediment (incloent-hi el procés d'informació prèvia de l'article 69.2
LRJ-PAC en cas de reclamacions per part de l’administració pública) pel qual
es reclami una indemnització econòmica per raó d'un acte o omissió incorrecte, amb independència de
Ia jurisdicció davant de Ia qual s'hagi iniciat el procediment;
(iii)
Ia iniciació de qualsevol procediment en reclamació d'una indemnització econòmica per
pràctiques laborals indegudes, amb independència de Ia jurisdicció davant de Ia qual s'hagi iniciat el
procediment; o
(iv)
Ia iniciació d'una investigació, encara que únicament pel que fa a Ia Cobertura E.
La definició de reclamació no inclou Ia incoació de cap mena de procediment sancionador o disciplinari.
6.19
Per "sol•licitud"
S'entendran tots i cadascun dels qüestionaris signats, juntament amb els seus annexos, i qualsevol altra
informació que hagués estat facilitada a l’assegurador amb motiu de Ia subscripció d'aquesta pòlissa o
de qualsevol pòlissa anterior a Ia qual aquesta subsegueixi en el temps..
6.20
Per "tercers'
S'entendrà qualsevol persona física o jurídica, amb les següents puntualitzacions:
EI terme "tercer" no inclou: (i) el cònjuge, parella de fet legalitzada, pare o fill d'un assegurat, així com
qualsevol altre familiar que convisqui amb l'assegurat; ni (ii) qualsevol altre entitat o persona jurídica de
la qual l'assegurat o les persones amb el grau d'afectivitat o parentiu esmentat anteriorment que siguin
membres de l’òrgan de govern.

7 - RELACIÓ DE SITUACIONS DE RISC
Campus de Bellaterra i altres edificis i contingents en altres ubicacions.

8 - LÍMIT D’INDEMNITZACIÓ
L’assegurador no estarà obligat a assumir el pagament de cap pèrdua tret que (i) I 'acte o omissió
incorrecte en què es basi hagi tingut lloc amb posterioritat a la data de retroactivitat; i (ii) Ia reclamació
contra l’assegurat sigui presentada per primer cop durant el període d’assegurança.
Límit d’indemnització agregat per període d’assegurança per al conjunt de les pèrdues sota totes les
cobertures i extensions combinades
5.000.000,00 €
El sublimit d’indemnització agregat següent és per reclamació, forma part i no és una addició al límit
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d’indemnització:
Pèrdues de qualsevol advocat intern
Despeses d’assessorament i restitució d’imatge
Protecció de drets

350.000,00 €
350.000,00 €
250.000,00 €

9 – FRANQUÍCIA
Sense franquícia

10. ÀMBIT TERRITORIAL
CEE, Andorra y Suiza

11. EXCLUSIONS
Per tal de salvaguardar al màxim el principi de concurrència de les companyies asseguradores en la
contractació de l’assegurança objecte d’aquest plec, les exclusions que s’especifiquen a continuació es
poden adaptar a les ofertes tècniques que presentin les companyies esmentades en la licitació.
Això no obstant, la companyia adjudicatària no pot incloure exclusions que limitin l’objecte d’aquesta
assegurança mitjançant exclusions no comunes en el mercat assegurador.
- Actes o omissions fraudulents o amb mala fe, o un comportament deliberadament antijurídic d’un
assegurat.
- Beneficis, remuneracions o avantatges obtinguts per un assegurat als quals, legalment, no té dret.
- Fet o circumstància que consti al·legat o sigui la base d’un procediment judicial, arbitral, administratiu
o regulador presentat contra una persona assegurada i iniciat abans de la data de litigis previs.
- Fet o circumstància que hagi estat objecte de notificació amb una altra pòlissa de responsabilitat civil
d’administradors i directius o amb cobertura equivalent.
- Reclamacions per danys personals, malaltia o defunció, dany moral o trastorn emocional ni per danys
a béns tangibles, excepte reclamacions per pràctiques d’ocupació indegudes o despeses de defensa.
- La responsabilitat de qualsevol naturalesa (civil, penal, administrativa, comptable, etc.) en què, directa
o indirectament, pogués incórrer l’assegurat com a conseqüència dels seus actes u omissions per:
* Iniciar, tramitar, informar o dictar, acords o situacions, de qualsevol naturalesa, que puguin ser
susceptibles de ser considerats delictes de rebel·lió, sedició, desobediència i/o usurpació
d’atribucions, de conformitat amb la normativa d’aplicació, o bé realitzar qualsevol altra actuació
que, directa o indirectament, pogués suposat un acatament de les ordres dictades per superiors
jeràrquics, autoritats administratives, resolucions, decrets, lleis o altra normativa aprovada en el
marc d’una actuació susceptible d’ésser considerada un dels delictes esmentats o cooperació
amb, no impedir o no paralitzar qualsevol iniciativa que impliqui una actuació de les esmentades
* Portar a terme actuacions de desordre públic.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT
Contracte núm. 19/2019
Serveis d’assegurança de responsabilitat del personal
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QUADRE RESUM del plec de clàusules administratives
Informació i descàrrega de documentació (perfil de contractant): contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab
Publicitat de la licitació:
Perfil de contractant UAB: ../../2019
Fi termini presentació propostes: ../../2019, a les 14 h
[Mínim 10 dies hàbils des de l’endemà de la publicació]
Forma de presentació: telemàtica, mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes
Procediment de licitació: obert simplificat abreujat, amb diversos criteris de valoració objectiva

A. Objecte:
A.1. Descripció: contractació d’una pòlissa d’assegurances per a la cobertura de la responsabilitat de
les autoritats i el personal al servei de la Universitat.
Només s’admetran a la licitació les propostes presentades directament per companyies
asseguradores. No s’admetran les propostes presentades per corredories d’assegurances. La UAB
ja disposa d’una corredoria d’assegurances per a la gestió de les pòlisses (OMNIBUS – Masana
Casaleiz, SL).
A.2. Divisió en lots: no.
A.3. Codi CPV: 66510000-8
B. Variants: no s’admet la presentació de variants.
C. Dades econòmiques:
C.1. Sistema de determinació del preu: a tant alçat.
C.2. Pressupost base de licitació:
[Cal tenir en compte que d’acord amb l’article 20.1.16è de la Llei 37/1992, de l’IVA, els imports
d’aquest contracte estan exempts d’IVA.]
Termini

Import (exempt d’IVA)

Anual

16.000,00 €

C.3. Valor estimat del contracte: 34.560,00 € (IVA exclòs).
Aquest valor inclou l’import calculat d’acord amb el que estableix la clàusula 3.3 d’aquest plec:
pressupost base, possible pròrroga i possibles modificacions previstes.
C.4. Revisió de preus: no.
C.5. Despeses de publicitat del contracte: no.
D. Durada del contracte:
D.1. Termini de durada: 1 any, des de l’1 d’agost de 2019 i fins al 31 de juliol de 2020.
D.2. Pròrroga: es preveu la possibilitat d’una pròrroga d’1 any, fins a un màxim de 2 anys de durada
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total del contracte.
E. Modificació:
E.1. Possibilitat de modificar el contracte: sí.
E.2. Límit de modificació: 8% de l’import del contracte.
E.3. Condicions que poden justificar la modificació: canvis en les estructures de direcció o de
personal, o bé voluntat de la UAB de millorar les condicions de la pòlissa.
F. Lloc de prestació del servei: segons les condicions de cobertura establertes en el plec de prescripcions
tècniques.
G. Garanties: en aquesta licitació no s’exigeix el dipòsit de garantia.
H. Finançament:
H.1. Centre de cost o projecte: D/22403/0000000 del centre gestor M009616
H.2. Exercici/s econòmic/s: 2019-2020
H.2.1. Expedient d’abast pluriennal: sí.
H.2.2. Pressupost base de licitació superior a 200.000 €: no.
H.3. Forma de pagament: un pagaments anual a l’inici del contracte.
H.4. Contracte subvencionat: no.
I. Forma d’adjudicació:
I.1. Tramitació: ordinària.
I.2. Tipus de procediment: obert simplificat abreujat, amb diversos criteris de valoració objectiva.
I.3. Licitació electrònica: sí, mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes.
J. Solvència i classificació empresarial:
J.1. Obligació d’inscripció dels licitadors al RELI / ROLECE: no.
Malgrat l’obligació establerta a l’art. 159.4.a) de la LCSP, per a aquesta licitació no és exigible la
inscripció en un d’aquests registres públics perquè la seva exigència pot limitar la concurrència de
licitadors (de conformitat amb el criteri establert en la Recomanació de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat de 24/09/2018).
J.2. Solvència: en aquesta licitació no s’exigeix l’acreditació de solvència.
K. Criteris d’adjudicació: tots els criteris d’adjudicació són avaluables de forma automàtica (objectius).

Criteris de valoració objectiva

Punts

1. Oferta econòmica.
A l’oferta econòmica més baixa se li atorgarà la màxima puntuació, i a la resta
d'ofertes se’ls atorgarà la puntuació que correspongui d’acord amb la fórmula
següent:

80

Puntuació de l’oferta = 80 x Preu de l’oferta més econòmica
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Preu de l'oferta que es valora

2. Millores en les cobertures.
Seran objecte de valoració les millores que es presentin pels licitadors respecte dels
requisits mínims establerts al plec de prescripcions tècniques, segons els subcriteris
següents:

20

2.1. Límit d’indemnització agregat per període d’assegurança per al conjunt de les
pèrdues sota totes les cobertures i extensions combinades (mínim 5.000.000 €):
per cada 50.000 € per sobre del mínim s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5
punts.
2.2. Pèrdues de qualsevol advocat intern respecte a qualsevol reclamació que
s’hagi presentat per primer cop durant el període d’assegurança en contra seu en
la qual s’al·legui un error o omissió en la prestació de serveis d’assessorament
legal a l’entitat (mínim 350.000 €): per cada 10.000 € per sobre del mínim
s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5 punts.
2.3. Despeses d’assessorament i restitució d’imatge (mínim 350.000,00 €): per
cada 10.000,00 € per sobre del mínim s’obtindrà 1 punt, amb un màxim de 5 punts.
2.4. Honoraris, els costos i les despeses legals o d’altres professionals necessaris
i raonables que la persona assegurada hagi afrontat per a iniciar un procediment
legal per tal d’obtenir el descàrrec o la revocació de:
- Una resolució que inhabilita la persona assegurada per a exercir el càrrec de
conseller o directiu d’una entitat.
- Una interlocutòria cautelar o de mesures provisionals que confisqui, intervingui,
suspengui o congeli drets de propietat de béns immobles o actius personals
d’aquesta persona assegurada, o que imposi una càrrega sobre béns immobles
o actius personals o restringeixi la llibertat de la persona assegurada (mínim
250.000,00 €): per cada 10.000,00 € per sobre del mínim s’obtindrà 1 punt, amb
un màxim de 5 punts.
Total criteris d’adjudicació

100

L. Documentació de l’oferta:
-

Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex núm. 1 d’aquest plec.

-

Oferta redactada d’acord amb el model de l’annex núm. 2 d’aquest plec.

M. Criteris per a la determinació de les ofertes anormalment baixes: no se n’estableixen.
N. Responsable del contracte: José Antonio Trigo Carballo, cap de l’Àrea de Serveis Logístics i
d’Administració.
O. Condicions especials d’execució: el compliment dels principis ètics establerts a la clàusula 22.12
d’aquest plec.
P. Obligacions contractuals essencials:
-

El compliment de la condició especial d’execució establerta a l’apartat O d’aquest quadre.

-

El compliment de les millores que formin part de l’oferta de l’adjudicatari i que s’hagin tingut en
compte positivament en la valoració de la proposta.

Q. Penalitzacions: les establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec.
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R. Subcontractació: no es permet.
S. Obligació de subrogació de treballadors: no.
T. Informació sobre el procediment: es pot sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés
documentació complementària amb les condicions establertes a la clàusula 9.6 d’aquest plec.
Existeixen diferents vies per a rebre informació o aclarir dubtes sobre la licitació:
-

Directament a través del telèfon o correu electrònic:
o Consultes de caràcter tècnic: 93.581.2088, assegurances.aslia@uab.cat.
o Consultes de caràcter legal o administratiu: 93.581.2479, uca@uab.cat.
Les consultes realitzades pels interessats i contestades per la UAB seran publicades a través
de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos del perfil de contractant, sempre
que la UAB consideri que són d’interès general.

-

Sistema d’avisos del perfil de contractant d’acord amb la clàusula 6.3 d’aquest plec.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
Contracte núm. 19/2019
Serveis d’assegurança de responsabilitat del personal

1. Règim jurídic del contracte
1.1. El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de
prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, es
regeix per la normativa vigent en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les
disposicions següents:
j)

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d’ara endavant, LCSP).

k) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (d’ara
endavant, DL 3/2016).
l)

Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/09).

m) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
n) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(d’ara endavant, LPAC).
o) Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya (d’ara endavant, LRJP).
p) Estatuts de la UAB.
q) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat (específicament, la Llei 5/1980, de 8 d’octubre, de contracte
d’assegurança).
1.2. D’acord amb els Estatuts de la UAB, l’òrgan de contractació és el/la rector/a.
1.3. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil de
contractant de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).
2. Objecte del contracte
2.6. L'objecte del contracte és el descrit a l’apartat A.1 del Quadre Resum (d’ara endavant, QR).
2.7. Els lots en què es divideix l’objecte del contracte s’identifiquen a l’apartat A.2 del QR.
2.8. A l’apartat A.3 del QR s’estableix la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV).
2.9. S’admeten propostes variants quan així consti en l’apartat B del QR i respecte dels elements i en
les condicions que expressament s’hi estableixen.
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2.10. Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el
plec de prescripcions tècniques.
3. Dades econòmiques del contracte
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica a l’apartat C.1 del QR.
3.2. El pressupost base de licitació es determina a l’apartat C.2 del QR. Aquest és el límit màxim de
despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i
constitueix el preu màxim que poden oferir els licitadors.
El fet de presentar una oferta econòmica per sobre d’aquest és motiu d’exclusió del licitador.
3.3. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul s’assenyalen a l’apartat C.3 del
QR. Aquest valor inclou la despesa total a càrrec de la UAB (IVA exclòs) que pot arribar a comportar
l’execució del contracte, tenint en compte l’import total previst del contracte, de les pròrrogues, de les
modificacions previstes i de les opcions eventuals (primes, bonificacions, etc.).
3.4. La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla a l’apartat C.4 del QR. La revisió periòdica i
predeterminada de preus només és procedent quan el contracte s’hagi executat, almenys, en un 20%
del seu import i hagi transcorregut un mínim de dos anys des de la seva formalització.
3.5. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’IVA. En el preu
s’entenen incloses totes les despeses que hagi de realitzar el contractista pel compliment del contracte,
com són els transports, les taxes, els treballs accessoris i auxiliars i tots els tributs que gravin el servei
a efectuar.
3.6. Si s’escau, les despeses dels anuncis que es publiquin aniran a càrrec de l'adjudicatari i l'import màxim
serà el que consta a l’apartat C.5 del QR.
En cas que el contracte estigui dividit en lots i, en conseqüència, hi hagi més d’un adjudicatari, l’import
de les despeses dels anuncis es repartirà proporcionalment entre els adjudicataris prenent com a base
el pressupost base de cada lot.
3.7. La UAB ha complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat H.1
del QR.
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució,
l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent.
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la
despesa amb abast pluriennal, es farà constar a l’apartat H.2 del QR.
3.8. La forma de pagament del preu del contracte s’estableix a l’apartat l’apartat H.3 del QR.
3.9. Si s’escau, a efectes informatius, a l’apartat H.4 del QR s’indica l’entitat que subvenciona l’import
del contracte de forma total o parcial.
4. Durada del contracte
4.1. El termini de durada del contracte és el que s’indica a l’apartat D.1 del QR.
4.2. El contracte pot ser prorrogat si així s’ha previst a l’apartat D.2 del QR.
D’acord amb l’article 22 de la Llei 5/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, s’estableix la
possibilitat de les parts d’oposar-se a la pròrroga del contracte. En conseqüència, la pròrroga s’ha de
formalitzar per mutu acord de les parts amb una antelació mínima de 5 mesos abans de la finalització
del termini del període vigent.
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La pròrroga no es pot produir per acord tàcit de les parts.
4.3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, quan al venciment del contracte no s’hagi
formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació que ha d’efectuar el contractista
com a conseqüència d’incidències resultants d’esdeveniments imprevisibles per a la UAB produïdes en
el procediment d’adjudicació i hi hagi raons d’interès públic per no interrompre la prestació, es pot
prorrogar el contracte originari fins que comenci l’execució del nou contracte i en tot cas per un període
màxim de 9 mesos, sense modificar la resta de condicions del contracte, sempre que l’anunci de licitació
del nou contracte s’hagi publicat amb una antelació mínima de 3 mesos respecte de la data de
finalització del contracte originari.
5. Forma d’adjudicació
L’adjudicació es realitzarà mitjançant la tramitació establerta a l’apartat I.1 del QR i pel procediment que
s’indica a l’apartat I.2 del QR.
6. Mitjans de comunicació electrònics
6.1. D’acord amb la disposició addicional 15a de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
6.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM,
d’acord amb la LCSP i la LPAC.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en la seva declaració responsable (annex núm. 1 d’aquest plec), d’acord
amb el que s’indica en la clàusula 10 d’aquest plec.
Un cop rebut el correu electrònic, i l’SMS en el cas que s’hagi facilitat també un telèfon mòbil, indicant
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, ha d’accedir-hi la persona
designada, mitjançant l’enllaç enviat a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació
es permet accedir-hi amb certificat digital o amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de la UAB.
En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a
qui s’adreça.
6.3. D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho
vulguin es poden subscriure com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció
a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició en el perfil de contractant
de la UAB (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab).
Les empreses licitadores no necessiten inscriure’s al servei de subscripció atès que a l’activar una oferta
queden subscrites automàticament.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis
associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació (contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab). En
aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació,
com al contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el perfil del licitador, prèvia l’autenticació
requerida. El perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses
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licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que
faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal accedir a
l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat
digital requerit.
6.4. Amb relació als certificats digitals, d’acord amb la disposició addicional 1a del DL 3/2016, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de
signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva
1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura
electrònica admesa per a la signatura de la declaració responsable i de l’oferta.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a qualsevol país
de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE sobre identificació
electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una signatura electrònica qualificada
basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica
qualificada a la resta dels Estats membres”.
7. Capacitat per contractar
7.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent
les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 de la LCSP.

-

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

-

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

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les finalitats,
objecte o àmbit d’actuació de les empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o regles
fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han de concórrer en
la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de formalització del contracte.
7.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme a
la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de constitució,
estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau,
en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del
NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els registres
professionals o comercials adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació d’una declaració
jurada o una de les certificacions que s’indiquen a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’estats no membres de la Unió Europea ni signataris
de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar d’acord amb el que estableix l’art. 68 de la
LCSP.
7.3. La UAB pot contractar amb unions temporals d’empreses (UTE) que es constitueixin temporalment
a aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi
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adjudicat el contracte.
Les empreses que formen la UTE queden obligades solidàriament davant la UAB i han de nomenar un
representant o apoderat únic amb poders bastants per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Per a la resta de circumstàncies relacionades amb la participació de les UTE cal tenir en compte l’art.
69 de la LCSP.
7.4. Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació
del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva
participació no falseja la competència.
8. Solvència
D’acord amb el que estableix l’art. 159.6.b) de la LCSP, en aquest procediment de licitació s’eximeix als
licitadors de l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional.
9. Presentació de proposicions
9.1. En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots, les empreses poden presentar oferta en tots
els lots.
9.2. Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat I.3 del QR, han de presentar la
documentació que conformi les seves ofertes en el termini màxim que s’assenyala en el plec i en l’anunci
de licitació, mitjançant l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes accessible a l’adreça web
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/uab.

El format de document electrònic admissible és principalment el PDF, sense perjudici que per algunes
licitacions específiques es sol·licitin documents en format de full de càlcul (excel) o d’altres.

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web Presentació Telemàtica d’ofertes, les
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran
un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina,
que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb la licitació, han de ser les
mateixes que les que designin en la seva declaració responsable per a rebre els avisos de
notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
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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 Presentació Telemàtica d’ofertes.

Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic. Les
empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de
fer la presentació de l’oferta.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de “Presentació
telemàtica d’ofertes” a l’adreça web següent del Consorci Administració Oberta de Catalunya:

https://www.aoc.cat/knowledge-base/guia-de-presentacion-telematica-dofertes-no-ensobrades/

9.3. D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la disposició addicional 16a de la LCSP, l’enviament
de les ofertes mitjançant eines telemàtiques es podrà fer en dues fases, transmetent primer
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas
de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha
estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital
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prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la
documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests
arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en
les ofertes trameses en dues fases.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

9.4. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu ja que en cas contrari no es podran obrir els documents. Així, és obligació de les empreses
contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes
amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’UAB no pugui accedir al contingut d’aquests.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, l’òrgan de contractació de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir
al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
conèixer o valorar l’oferta, l’òrgan de contractació acordarà l’exclusió de l’empresa.

Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina
de Presentació Telemàtica d’ofertes. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser
emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Presentació Telemàtica
d’ofertes, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les
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empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat
el termini de presentació.

En cas d’incidència tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes el darrer
dia de presentació de les proposicions, la UAB ampliarà el termini de presentació de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant en el
perfil de contractant de la UAB l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data
a totes les empreses que haguessin activat oferta.

9.5. La UAB no és la titular ni tampoc té competència per gestionar la Plataforma de Contractació
del Sector Públic, eina informàtica gestionada pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Per tant, la UAB no és competent per resoldre les incidències tècniques que puguin sorgir als
licitadors en el moment de presentar les ofertes.
9.6. Les persones interessades en el procediment de licitació poden sol·licitar a la UAB la informació
addicional sobre els plecs i demés documentació complementària. Cal tenir en compte que d’acord amb
l’art. 138.3 de la LCSP, la UAB ha de facilitar aquesta informació almenys 6 dies naturals abans que
finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies
naturals abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de contractació
per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat
de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i
respostes seran públiques i accessibles a través del tauler del perfil de contractant de la UAB.
9.7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, així com
l’autorització a la UAB per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic,
o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
9.8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La infracció
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
10. Contingut de l’oferta
a) Declaració responsable:
Aquesta declaració s’ha de completar seguint el model de l’annex 1 d’aquest plec i com a plantilla en
l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual declaren el següent:
-

Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es
pot presentar a la licitació, així com que la persona signant de la declaració té la deguda
representació per presentar la proposició i la mateixa declaració.

-

Que no està incursa en prohibició de contractar.

-

Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec.

Així mateix, s’ha d’incloure la designació del nom, cognom i NIF de la persona o les persones
autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electròniques
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i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions, d’acord amb la
clàusula 6 d’aquest plec. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana
designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i
telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una UTE si resulten
adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de la
declaració, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en UTE en
cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta
circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de
disposar d’aquests mitjans.
L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest plec el
compliment dels quals s’ha indicat en la declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora
en qui recaigui la proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a
l’adjudicació.
Tanmateix, la UAB pot demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan consideri que hi ha dubtes
raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració responsable o quan sigui necessari per al bon
desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI
o en el ROLECE o que figuri en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les
dades inscrites en aquests registres.
b) Oferta:
S’ha d’incloure l’oferta redactada d’acord amb el model de l’annex núm. 2 d’aquest plec i com a plantilla
inclosa en l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes.
No s’acceptaran les proposicions econòmiques que tinguin omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes les empreses hauran de signar el document
“resum” de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document
conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen.
11. Confidencialitat
Els licitadors poden assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi assenyalat en l’eina de
Presentació Telemàtica d’ofertes que poden declarar que conté informació confidencial, si conté
informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió
a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les
previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el
caràcter confidencial afecta a qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.
No tenen en cap cas caràcter confidencial els documents que tinguin caràcter de documents d’accés
públic, ni tampoc les dades incloses en la declaració responsable ni l’oferta econòmica de l’empresa,
que és objecte de lectura en un acte públic.
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

Consulta de Mercat – Assegurances 2021

82

caràcter confidencial.
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació
correspon a la UAB valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i
de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels
licitadors.
12. Mesa de contractació
D’acord amb el que estableix l’art. 326.1 de la LCSP, en aquest procediment de licitació no intervé la
mesa de contractació.
Els serveis tècnics de la UAB responsables del contracte que es licita portaran a terme l’emissió dels
informes de valoració i/o d’altres que siguin necessaris durant el procediment de licitació.
13. Determinació de la millor oferta
13.1. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat K del QR.
13.2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, els serveis tècnics procediran a l’obertura de les
ofertes presentades per les empreses licitadores, en un acte intern en el que es qualificarà la declaració
responsable i la resta de documentació de l’oferta i es determinarà les empreses admeses a la licitació
i les excloses, així com, en el seu cas, les causes d’exclusió.
Seguidament es procedirà a avaluar i classificar les ofertes de les empreses admeses i, tot seguit, es
realitzarà la proposta d’adjudicació a favor d’aquella empresa que hagi obtingut la millor puntuació, la
qual serà elevada a l’òrgan de contractació.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el perfil de contractant.
13.3. Els serveis tècnics poden sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta, sempre
que l’aclariment o l’esmena no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de
garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duen a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte
té l’eina de Presentació Telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals
no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de
licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un
error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implica l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
14. Resolució d’empats
En cas que dues o més ofertes hagin obtingut la mateixa puntuació total, l’empat es resol mitjançant
l’aplicació per ordre dels criteris socials següents, referits al moment de finalitzar el termini de
presentació de propostes:
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5) Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la plantilla
de cadascuna de les empreses; en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de
treballadors fixos amb discapacitat en plantilla, o el nombre més alt de persones treballadores en
inclusió en la plantilla.
6) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
7) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
8) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en què es produeixi l’empat, i no amb caràcter previ.
15. Ofertes anormalment baixes
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat M del QR.
En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació no incorri en presumpció
d’anormalitat, la UAB no requerirà als altres licitadors que incorrin en presumpció d’anormalitat.
En cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació incorri en presumpció d’anormalitat,
la UAB requerirà a tots els licitadors que es trobin en la mateixa situació perquè justifiquin les seves
ofertes 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 UAB
requerirà als licitadors les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i
els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina
de Presentació Telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través de l’eNOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
Transcorregut aquest termini, si els serveis tècnics no reben 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 els serveis tècnics reben la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluaran i elevaran la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició, degudament
motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix,
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral,
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació
del que estableix l’article 201 de la LCSP.
16. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
16.1. Un cop realitzada la proposta d’adjudicació, la Unitat de Contractació Administrativa, i si fos
possible en la mateixa sessió en què s’avaluen i es classifiquen les ofertes i es realitza dita proposta,
requerirà a l’empresa proposada adjudicatària perquè, dins del termini de 7 dies hàbils a comptar des
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de l’enviament del requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació.
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM d’acord amb la
clàusula 6 d’aquest plec.
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina
de Presentació Telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què
accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent
(aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats de
les quals es recorri):
A) Empreses NO inscrites en el RELI o ROLECE:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica, d’acord
amb les previsions de la clàusula 7 d’aquest plec.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de les
ofertes:
 Poder per comparèixer o signar proposicions.
 NIF o passaport de l’apoderat.
- Documents justificatius per acreditar que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
i de les obligacions amb la Seguretat Social:
c) En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
-

Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest impost, ha de presentar el document d’alta de
l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el
darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat
donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

-

Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar
el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de persones obligades
tributàriament.

d) En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat Social:
-

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es
troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa
tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

-

Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

B) Empreses inscrites en el RELI o ROLECE:
La Unitat de Contractació Administrativa comprovarà en el registre d’empreses licitadores
corresponent que l’empresa que hagi presentat la millor oferta està degudament constituïda, el signant
de la proposició té poder bastant per formular l’oferta, i que no està incursa en cap prohibició per
contractar.
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Per tant, l’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar únicament la documentació
necessària per a acreditar la situació actual de l’empresa inscrita, en cas que la informació que
contingui el RELI o el ROLECE no estigui actualitzada en el moment de la presentació de la
documentació.
16.2. Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè els corregeixi o esmeni
en el termini màxim de 3 dies hàbils.
Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de
Presentació Telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per
a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquestes peticions d’esmena es comunicaran a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través
de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec.
16.3. En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta
i la Unitat de Contractació Administrativa procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta
l’exigència de l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat; a
més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article
71.2.a) de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en la declaració responsable
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista
en l’article 71.1.e) de la LCSP.
17. Adjudicació del contracte
Un cop presentada la documentació requerida a la clàusula 16, l’òrgan de contractació ha d’acordar
l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del termini
de 5 dies naturals següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es pot declarar deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicarà en el perfil de contractant.
La resolució d'adjudicació s’ha de notificar als licitadors mitjançant notificació electrònica a través de l’eNOTUM, d’acord amb la clàusula 6 d’aquest plec i s’ha de publicar en el perfil de contractant dins del
termini de 15 dies naturals, indicant el termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.
A aquest efecte, s’enviarà un avís de la posada a disposició de la notificació a l’adreça de correu
electrònic que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions (i al telèfon
mòbil si s’ha informat). Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
18. Garanties
D’acord amb el que estableix l’art. 159.6.f) de la LCSP, en aquest procediment de licitació no es
requereix la constitució de garantia provisional i/o definitiva.
19. Formalització del contracte
19.1. D’acord amb el que estableix l’art. 159.6.g) de la LCSP, la formalització del contracte s’efectua
mitjançant l’acceptació de la resolució d’adjudicació per part de l’adjudicatari.
A aquest efecte, quan la UAB notifiqui la resolució d’adjudicació a l’adjudicatari, aquest l’haurà de
retornar signada, mitjançant signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica.
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19.2. Quan, per causes imputables a l’adjudicatari, no s'arribi a formalitzar el contracte en el termini que
fixi la UAB, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de
penalitat; a més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord
amb l’article 71.2.b) de la LCSP.
En el supòsit que el contracte no s’arribi a formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a què es refereix la clàusula 16,
essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a la UAB s’haurà
d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis que la demora li pugui ocasionar.
19.3. Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de
constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona
apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció.
19.4. El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és un requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
19.5. La Unitat de Contractació Administrativa publicarà en el perfil de contractant la formalització del
contracte en un termini no superior a 15 dies naturals després de la formalització.
19.6. Un cop formalitzat el contracte, la Unitat de Contractació Administrativa comunicarà al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre
les quals figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes són d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
20. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
La UAB pot decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic degudament
justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la formalització del
contracte.
També pot desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de
les reguladores del procediment d’adjudicació.
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es
publicarà en el perfil de contractant.
21. Responsable del contracte
La persona responsable del contracte, indicada a l’apartat N del QR, exerceix les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries
amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació, dins de les facultats que li atorgui
l’òrgan de contractació.
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-

Emetre l’informe proposta sobre la imposició de penalitats.

-

Emetre l’informe proposta de modificació del contracte d’acord amb la clàusula 28 d’aquest plec.

-

Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.
22. Obligacions del contractista en l’execució del contracte

22.1. El contracte s’ha d’executar d’acord amb el que estableixen les clàusules d’aquest plec i les del
plec de prescripcions tècniques i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a
l’empresa o empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la clàusula
21 d’aquest plec, i de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de contractació del sector
públic.
22.2. La UAB efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del contracte i
podrà dictar les instruccions oportunes per al seu compliment correcte.
22.3. Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes, són
les que s’estableixen en l’apartat O del QR.
22.4. L’empresa adjudicatària resta obligada a executar les mesures derivades de la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, i el seu desenvolupament normatiu en tot allò que li sigui
d’aplicació.
L'adjudicatari ha de presentar, a l'inici del servei, un resum explicatiu de la modalitat preventiva adoptada
en matèria de prevenció de riscos laborals. Així mateix, ha de comunicar qualsevol canvi organitzatiu en
matèria de prevenció de riscos laborals.
L'adjudicatari haurà de presentar l'avaluació de riscos laborals, així com la formació i informació dels
seus treballadors en aquesta matèria. L’adjudicatari ha de nomenar un coordinador de seguretat (màxim
dos), específic per a la UAB, que actuarà d’interlocutor amb el Servei de Prevenció de la UAB. Aquest
nomenament s’ha de fer omplint el registre específic que podreu demanar a través d’un correu electrònic
a serveis.prevencio@uab.cat.
L'empresa adjudicatària ha de posar en coneixement de tots els seus treballadors la normativa interna
de seguretat i salut existent a la UAB, així com les consignes d'emergència establertes a la UAB.
L’empresa adjudicatària ha de vetllar pel compliment de la normativa per part dels seus treballadors dins
de les instal·lacions de la UAB. Per tal de donar compliment a la normativa interna de la UAB en matèria
de prevenció caldrà que l’empresa conegui la “Guia en matèria de seguretat i salut per a empreses
externes” i retorni complimentat el rebut de l’última pàgina (pàgina 35) al Servei de Prevenció de la UAB
(Edifici Rectorat, 1a planta). Aquesta guia i el mateix rebut es pot descarregar en l’adreça web de la
UAB (http://www.uab.cat), en l’apartat de Institucions i Empreses. L’empresa només ha de completar i
lliurar el rebut una vegada, encara que disposi de diferents adjudicacions dins la UAB.
En els contractes de serveis de manteniment, de vigilància i de neteja, de conformitat amb la Llei 4/1997,
de protecció civil de Catalunya, i d’acord amb el Pla d’Autoprotecció General del Campus, en cas
d’emergència el contractista i tots els seus treballadors han de seguir les ordres del Comitè per a
Situacions d’Emergència General (CSEG) i han de col·laborar en el control de les conseqüències de
l’emergència, sota les ordres del cap de l’Equip General d’Intervenció.
22.5. L’empresa contractista ha de complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les
que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de persones amb
discapacitat i fiscals.
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L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, en especial,
els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials
inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de
penalitats a què es refereix la clàusula 26.2 d’aquest plec.
22.6. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
22.7. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió
del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al
que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució
de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable
del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total
o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni
transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
22.8. L’adjudicatari cedirà a la UAB el dret de propietat intel·lectual o industrial quan es tracti d’un
contracte de serveis l’objecte del qual sigui el desenvolupament i la posada a disposició de productes
protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial.
22.9. L’adjudicatari es fa càrrec de les despeses de transport i de personal, i qualsevol altres que li siguin
imputables d’acord amb la legislació vigent, en especial, les derivades de l’assistència tècnica durant el
període de garantia.
22.10. Si escau, l’empresa adjudicatària ha de realitzar la formació suficient al personal que la UAB
designi per a la correcta execució del servei objecte d’aquest contracte.
22.11. L'adjudicatari ha de presentar a la UAB:
-

Mensualment, una còpia dels justificants dels pagaments a la Seguretat Social del personal al seu
càrrec (TC1 i TC2).

-

Trimestralment, una còpia de la declaració d'ingressos i retencions a compte de l'IRPF del mateix
personal (model 110 o 111).

-

Semestralment, un certificat acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb el
Ministeri d'Hisenda i amb la Seguretat Social.

-

Anualment, un certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la
Conselleria d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.

22.12. De conformitat amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:
g) 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.
h) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
i)

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
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j)

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.).

k) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
l)

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.

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte.
23. Regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista
23.1. Correspon exclusivament a l’empresa contractista la selecció del personal que, reunint els requisits
de titulació i experiència exigits en els plecs, formarà part de l’equip de treball adscrit a l’execució del
contracte, sens perjudici de la verificació del compliment d’aquells requisits per part del responsable del
contracte.
L’empresa contractista procurarà que hi hagi estabilitat en l’equip de treball, i que les variacions en la
seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, per tal de no alterar el bon funcionament
del servei, informant en tot moment al responsable del contracte.
23.2. L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i contínua, sobre el
personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució, el poder de direcció inherent a
l’empresari. En particular, assumirà la negociació i pagament dels salaris, la concessió de permisos,
llicències i vacances, les substitucions dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions
legals en matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions,
si escau, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, l’exercici de la potestat
disciplinària, així com tots els drets i obligacions que es deriven de la relació contractual entre el
treballador i l’empresari.
23.3. L’empresa contractista ha de vetllar especialment per a que els treballadors adscrits a l’execució
del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les funcions desenvolupades
respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a objecte del contracte.
23.4. L’empresa contractista ha de designar al menys un coordinador tècnic o responsable integrat en
la seva pròpia plantilla, que tindrà entre les seves obligacions:
f)

Actuar com a interlocutor de l’empresa contractista davant de la UAB, canalitzant la comunicació
entre l’empresa contractista i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al contracte, d’un
costat, i la UAB, d’un altre, en tot allò relatiu a les qüestions derivades de l’execució del contracte.

g) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, i donar a aquests
treballadors les ordres i instruccions de treball que siguin necessàries en relació amb la prestació
del servei contractat.
h) Supervisar l’execució correcte per part del personal integrant de l’equip de treball de les funcions
que tenen encomanades, així com controlar l’assistència del personal citat al lloc de treball.
i)

Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, havent de
coordinar-se adequadament l’empresa contractista amb la UAB, a efectes de no alterar el bon
funcionament del servei.

j)

Informar a la UAB sobre les variacions, ocasionals o permanents, en la composició de l’equip de
treball adscrit a l’execució del contracte.
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24. Abonaments a l’empresa contractista
L’empresa contractista té dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament executats i formalment
rebuts per la UAB, en la forma que es determina a l’apartat H.3 del QR.
El pagament a l’empresa contractista s’ha d’efectuar contra la presentació d’una factura, expedida
d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 de la LCSP.
Conforme a la disposició addicional 32a de la LCSP, el contractista té l’obligació de presentar la factura
que hagi emès pels serveis prestats davant del corresponent registre administratiu a efecte de la seva
tramesa a l’òrgan administratiu o unitat a qui correspongui la seva tramitació. En la factura s’hi ha
d’incloure les dades i requisits establerts en l’article 72 del RGLCAP.
25. Responsabilitat de l’empresa contractista
El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les prestacions
i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es derivin per a la UAB o per a terceres persones
de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència
immediata i directa d’una ordre de la UAB.
26. Incompliment del contracte
26.1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització,
i també, si escau, dins els terminis parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
Si el contractista, per causes que li siguin imputables, incorre en demora respecte del compliment del
termini total o terminis parcials, la UAB pot optar ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions establertes a la clàusula 26.2 d’aquest plec o, si no se
n’estableixen unes específiques en aquest apartat, les que estableix l’article 193 de la LCSP.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un termini,
almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més curt. Aquesta
ampliació del termini d’execució no es considera una modificació del contracte als efectes de l’art. 203 i
següents de la LCSP.
26.2. En cas que el contractista, per causes que li siguin imputables, incompleixi els compromisos del
contracte, la UAB pot imposar les penalitzacions proporcionals a la seva gravetat, de quanties no
superiors al 10%, IVA exclòs, ni superiors en total al 50%.
A part del compliment de les obligacions derivades de la pròpia prestació del servei objecte del contracte,
aquestes penalitzacions abasten els incompliment següents:
d) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes a l’apartat O del QR.
e) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral.
f)

Si s’escau, l’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en
contractes de treball.

26.3. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats
que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la
garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.
27. Prerrogatives de la UAB
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Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, la UAB té la facultat
d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons
d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució,
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes.
Així mateix, la UAB té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per l’empresa
contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades exhaureixen
la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de la UAB es durà a terme mitjançant el procediment establert en l’article
191 de la LCSP.
28. Modificació del contracte
28.1. El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en els articles 203 a 207 de
la LCSP.
28.2. En cas que en l’apartat E del QR es prevegi la possibilitat de modificar el contracte, la modificació
es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast i els límits que es detallen en el citat apartat
i d’acord amb el procediment següent:
-

El responsable del contracte emetrà un informe proposta de la modificació.

-

L’òrgan de contractació, si així ho considera, resoldrà favorablement la modificació del contracte.

-

La UAB i el contractista formalitzaran la modificació en un document administratiu d’acord amb
l’art. 153 de la LCSP.

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista.
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos
en el contracte ni superar el 20% del preu inicial del contracte.
28.3. En cas d’una modificació del contracte que no compleixi les condicions de l’apartat E del QR,
només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article
205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, aïlladament
o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA
exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia
per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa
prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
En aquest cas, el procediment a seguir serà el mateix que l’establert a l’apartat 2 d’aquesta clàusula.
28.4. L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el
perfil de contractant.
28.5. Si el preu del contracte es determina mitjançant unitats d’execució, no tindrà la consideració de
modificació contractual la variació que durant l’execució correcta de la prestació es produeixi
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les que preveu el contracte, les quals
es poden recollir en la liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al
10% del preu del contracte.
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29. Suspensió del contracte
El contracte pot ser suspès per acord de la UAB o perquè el contractista opti per suspendre el seu
compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a la UAB
amb un mes d’antelació.
En tot cas, la UAB ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de l’empresa
contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’ha de signar una persona en representació
de la UAB i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de 2 dies hàbils, a comptar de
l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
Si s’escau, la UAB ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin per la suspensió de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.
30. Successió i cessió del contracte
30.1. En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte continuarà
amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les obligacions que
en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la
solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni,
empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca d’activitat,
continuarà l’execució del contracte amb la UTE adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la
resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses
integrants de la UTE, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a criteri
de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que suposi
aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que estigui
constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix les
condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes com un
supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
30.2. Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es poden cedir per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no
hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits establerts a l’art.
214 de la LCSP.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial
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de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.
En el cas de cessió del contracte no es retornarà o cancel·larà la garantia prestada pel cedent fins que
s’hagi constituït la del cessionari.
31. Subcontractació
31.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte si així es preveu en l’apartat R del QR.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i a la resta de circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa contractista principal, la
qual assumirà la responsabilitat total de l’execució del contracte davant de la UAB, de conformitat amb
aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria
mediambiental, social o laboral. El coneixement que la UAB tingui dels contractes subscrits o
l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.
31.2. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud
d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva
experiència, i acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
31.3. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant la UAB per les obligacions contretes amb
elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del contracte principal o dels
subcontractes.
31.4. En els contractes en què l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del
contracte, la UAB comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A aquests efectes, l’empresa
contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, una relació detallada de les empreses subcontractistes
o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades amb el termini de
pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes
obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu incompliment
pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 26 d’aquest plec, responent
la garantia definitiva d’aquestes penalitats.
32. Recepció i liquidació del contracte
32.1. La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i
311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP, sense perjudici del que preveu l’article 315.1 de la LCSP pel
que fa a contractes de serveis que consisteixin en l’elaboració íntegra de projectes d’obres.
El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat del seu objecte,
d’acord amb els termes establerts al contracte i a plena satisfacció de la UAB.
En tot cas, el responsable del contracte emetrà una acta de recepció dins del mes següent al de la
realització de l’objecte del contracte. El còmput del termini de garantia establert a l’apartat G.4 del QR
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s’iniciarà amb la signatura de l’acta de recepció.
La UAB determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. Si els treballs efectuats
no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes imputables a l’empresa
contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret,
si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
32.2. Si s’escau, en el termini màxim d'un mes a comptar des de la data de l’acta de recepció, s’ha
d’acordar i notificar al contractista la liquidació corresponent del contracte i se li ha d’abonar el saldo
resultant si s’escau.
33. Resolució del contracte
Les causes, l’aplicació i els efectes de resolució del contracte són les establertes en els articles 211,
212, 213 i 313 de la LCSP.
En particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions contractuals
essencials establertes a l’apartat P del QR. A més de les condicions establertes en els citats apartats,
en tot cas es considera una condició essencial del contracte la dedicació dels mitjans personals i/o
materials suficients per a la seva execució correcta.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article
191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
34. Règim de recursos i jurisdicció competent
34.1. Aquest procediment té naturalesa administrativa i les qüestions litigioses que puguin sorgir en
relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, la modificació i l’extinció del contracte, seran
resoltes per l'òrgan de contractació, les resolucions del qual esgoten la via administrativa.

34.2. Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i
l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableix la LRJP i la LPAC, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat
amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
34.3. Els acords que adopti la UAB en l’exercici de les prerrogatives establertes a la clàusula 27 d’aquest
plec són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la LRJP i la
legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

[Plec informat favorablement pel Gabinet Jurídic de la UAB en data ../../2019.]
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ANNEX 1

DECLARACIÓ RESPONSABLE

Denominació social empresa licitadora: .........................................................................................
NIF empresa licitadora: .................
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................
NIF representant legal: .................
Núm. contracte: 19/2019
Objecte: serveis d’assegurança de responsabilitat del personal

El/La sotasignat/da, facultat per a la representació de l’empresa que presenta l’oferta, DECLARA:
-

Que està facultada per contractar amb la UAB, ja que té la capacitat d’obrar requerida i no es
troba incursa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en l’article 71
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

-

Que disposa de les autoritzacions necessàries per exercir l’activitat.

-

Que SÍ / NO està inscrita en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o de
l’Administració General de l’Estat (ROLECE) i que les dades que hi consten no han experimentat
cap variació.

-

Que SÍ / NO és una micro, petita o mitjana empresa.

[Només en cas que el licitador sigui una empresa estrangera]
- Que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur
propi.
[Només en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses]
- Que s’aporta juntament amb aquesta declaració el document de compromís de constitució de la
UTE, en el qual hi consta els noms i les circumstàncies dels qui la constitueixen i la participació
de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió
temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.
-

Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la documentació
assenyalada en la clàusula 16 del plec de clàusules administratives.

-

Que les dades per a la recepció dels avisos de les posades a disposició de les notificacions i
comunicacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM són:
Persona/es autoritzada/es

NIF/NIE/Passaport
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Número mòbil
(opcional)
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Data i signatura del licitador
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

Denominació social empresa licitadora: .........................................................................................
NIF empresa licitadora: .................
Nom i cognoms representant legal: ................................................................................................
NIF representant legal: .................
Núm. contracte: 19/2019
Objecte: serveis d’assegurança de responsabilitat del personal

El/La sotasignat/da fa constar que coneix el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que serveixen de base a la convocatòria, que accepta incondicionalment les
seves clàusules i especificacions, que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb la UAB i es compromet, en nom propi / de l’empresa que representa, a realitzar el servei
amb estricta subjecció als expressats requisits i condicions, per l’import següent:

Pressupost màxim
anual
(IVA exclòs)

OFERTA ECONÒMICA
Import
(IVA exclòs)

16.000,00 €

Tipus
d’IVA

0,00 €

Quota
d’IVA
0,00 €

%

Import
(IVA inclòs)
0,00 €

OFERTA DE MILLORES
Cobertures

Mínim

Proposta de millora (total)

2.1. Límit d’indemnització agregat per al conjunt de les
pèrdues sota totes les cobertures i extensions
combinades

5.000.000 €

0,00 €

2.2. Pèrdues de qualsevol advocat intern respecte a
qualsevol reclamació que s’hagi presentat per primer cop
durant el període d’assegurança en contra seu en la qual
s’al·legui un error o omissió en la prestació de serveis
d’assessorament legal a l’entitat

350.000 €

0,00 €

2.3. Despeses d’assessorament i restitució d’imatge

350.000 €

0,00 €
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2.4. Honoraris, els costos i les despeses legals o d’altres
professionals necessaris i raonables que la persona
assegurada hagi afrontat per a iniciar un procediment
legal per tal d’obtenir el descàrrec o la revocació de:
- Una resolució que inhabilita la persona assegurada
per a exercir el càrrec de conseller o directiu d’una
entitat.

250.000 €

0,00 €

- Una interlocutòria cautelar o de mesures provisionals
que confisqui, intervingui, suspengui o congeli drets de
propietat de béns immobles o actius personals
d’aquesta persona assegurada, o que imposi una
càrrega sobre béns immobles o actius personals o
restringeixi la llibertat de la persona assegurada

Data i signatura del licitador
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