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INFORME TÈCNIC-ECONÒMIC PER A L’INICI D’UN PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE DE
CÀMERES DE VÍDEO VIGILÀNCIA AL BARRI DEL PINAR I EN ELS ACCESSOS A LES
URBANITZACIONS I EL CENTRE DE CONTROL DE CÀMERES EN COMISSARIA
1.OBJECTE DE L’INFORME
El següent informe té per objecte justificar la necessitat de contractar d’acord amb els
articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP).
En aquest informe també es justificaran i s’informarà de les consideracions a tenir en
compte, incloent les estimacions econòmiques, en el procediment de contractació i en
especial en el plec de clàusules administratives particulars.
2.OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al “Projecte de càmeres de
vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les urbanitzacions i centre de control de
càmeres en comissària“, de setembre de 2018, redactat per Raquel Turu Tamayo,
arquitecte, amb un Pressupost d’Execució per Contracte (pressupost base de licitació) de
289.669,11 (239.395,96€ més 50.273,15€ del 21% d’IVA). El projecte es va aprovar
inicialment per acord de Junta de Govern Local de 31 d’octubre de 2018.
D’acord amb l’informe de data 30 d’octubre de 2018, emès per l’inspector cap de la policia
local, tot el projecte executiu té caràcter confidencial, el qual es podrà consultar tenint en
compte el que s’indica al Plec de clàusules administratives particulars.
3.TIPUS CONTRACTUAL
D’acord amb l’article 13 de la LCSP, es tracta d’un contracte d’obres, la tipologia del qual es
contempla l’annex I grup 45.2 classe 45.23 “construcción de calles, carreteras y otras vías
de circulación de vehículos y peatones”.
Vocabulari comú de contractes públics - CPV, segons el Reglament (CE) 213/2008, de 28
de novembre de 2007, que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell pel qual s'aprova el CPV i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament
Europeu i del Consell sobre els procediments dels contractes públics, en el referent a la
revisió dels CPV:
Codi núm. 45233292-2 – Instalación de equipo de seguridad
Tal com es justifica a la memòria del projecte, es tracta d’una obra completa, entenent per
aquesta la susceptible de ser destinada a l’ús general o al servei corresponent i comprenen
tots i cadascun dels elements que siguin necessaris per utilitzar l’obra.
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4.NECESSITAT DE CONTRACTAR
El pressupost municipal de l’any 2018 contempla una sèrie de projectes d’inversió que són
estratègics per a la transformació de la ciutat i per obtenir espais que es trobin en òptimes
condicions d’utilització i seguretat per a les persones o usuaris.
La competència municipal per a la realització d’aquestes obres es troba regulada a la Llei
7/1985 Reguladora de Bases de Règim Local, concretament als articles 25.2.f) “Policia local,
protección civil, prevención y extinción de incendios“ de la Llei de Bases de Règim Local
L’Ajuntament de Rubí no disposa de mitjans ni recursos tècnics adients ni suficients per
realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació
amb tercers especialitzats, tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de
despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat, transparència, no
discriminació i igualtat de tracte.
5.UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTELa unitat
encarregada del seguiment, gestió i l’acceptació dels treballs en fase d’obra correspon al
Servei de Projectes i Obres de l’Ajuntament de Rubí.
Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són determinants per al
desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per tant, l’òrgan de contractació
té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades d’acord amb les especificacions
del PCAP, del PPT i del Projecte d’obra.
6.RESPONSABLE DEL CONTRACTEDe conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els
contractes d'obres les funcions del responsable del contracte seran exercides pel Director
Facultatiu contractat i/o designat per l’obra.
A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de
les funcions de la Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte, les
funcions del responsable del contracte són:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
específica no correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de
la prestació pactada.
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
e) Les que es descriuen al PPT.
f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta de
recepció.
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7.REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ
D’acord amb l’article 243 de la LCSP es designarà un representat de l’administració per
l’òrgan de contractació.
Les funcions del representant de l’administració són:
a) Assistir a la comprovació de replanteig i recepció de les obres.
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de
l'adjudicatari i informar per tal que s’incoïn els corresponents expedients de
penalització, incidències en l'execució incidències en l'execució (modificacions,
pròrrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada.
c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l’execució del contracte; com poden ser:
assistir a les visites d’obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de
l’execució de les obres.
d) Denunciar tots aquells aspectes o situacions que poden ser contraris a la correcta
execució del contracte.
e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidències que tot i no ser
qüestions purament tècniques poden ser considerades com a incompliment de
condicions establertes en el PCAP o PPT.
f) Fer d’enllaç i coordinar accions amb la resta de Serveis de l’Ajuntament que pugin
resultar afectats per les obres.
g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l’obra cap a la ciutadania
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que
intervenen en l’obra, Director d’obra, Contractista, organismes públics,organismes
privats, etc.
i) Mantenir informats als seus superiors i a l’equip de govern d’aspectes relatius a
l’execució de les obres.
Aquest representant realitzarà les funcions sense perjudici de les atribucions del
responsable del contracte.
8.JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS
Per la naturalesa de les prestacions i la declaració d’obra completa que consta a la memòria
del projecte no és possible entendre-les com una realització i aprofitament individual i
funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma independent.
En el cas que es fes per lots caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs
per a una correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a
les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual
permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos públics
proporcionals a la finalitat requerida.
En conseqüència, no resulta procedent la divisió en lots de l’objecte del contracte.
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9. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
L’import de la licitació es justifica en base al desglossament de preus unitaris que figuren en
al “Projecte de càmeres de vídeo vigilància al barri del Pinar i als accessos a les
urbanitzacions i centre de control de càmeres en comissària“.
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de l’Institut de
Tecnologia de la construcció realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials
de mercat. Com a norma general, el preu considerat en les partides unitàries recollides en
els quadres de preus del Projecte, són partides on la partida d’obra es considera finalitzada
incloent el subministrament i la col·locació, excepte aquells casos que ho especifiqui de
forma concreta. El mètode del càlcul del pressupost consisteix en multiplicar els preus de les
partides d’obra per la quantitat d’unitats que s’han d’executar, i d’acord amb la legislació
aplicable un cop sumat tot, s’aplica un percentatge del 13% en concepte de despeses
generals i un 6% en concepte de benefici industrial, finalment s’aplica l’IVA vigent.
Els preus s’entén que inclouen totes les despeses directes o indirectes que l’adjudicatari
hagi de realitzar per un correcte execució de l’objecte del contracte d’acord amb que
s’estableix el plec de prescripcions tècniques per la licitació d’aquestes obres, el document
Plec prescripcions de Prescripcions tècniques del Projecte i el document Pressupost del
Projecte.
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és de
289.669,11 €, segons els següent detall:
239.395,96 €, pressupost net
50.273,15 € en concepte d’Impost sobre el valor Afegit (IVA) al tipus del (21%)
La quantia indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
El resum desglossat del pressupost tenint en compte els costos de mà d’obra, maquinària i
materials de mercat, indirectes, despeses generals i benefici industrial, és:

Concepte

Pressupost
Execució
Material (€)

Despeses Benefici
generals industrial
13% (€)
6% (€)

Valor
estimat del IVA 21%
contracte
(€)
(€)

SUMA (€)

7.754,24 153.792,45 32.296,41 186.088,86
1.467,12
29.097,98 6.110,57 35.208,55

%

Materials
Ma d'obra

129.237,35
24.452,08

16.800,86
3.178,77

64,24%
12,15%

Maquinària

10.836,62

1.408,76

650,20

12.895,58

2.708,07

15.603,65

5,39%

Altres

36.647,03

4.764,11

2.198,82

43.609,97

9.158,09

52.768,06

18,22%

SUMA

201.173,08

26.152,50

12.070,38 239.395,96 50.273,15 289.669,11 100,00%

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, amb l’IVA com a partida
independent, resultaran excloses del procediment.
El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors.
Expedient:66/2018/EPPT
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11777074655755070401 a https://seu.rubi.cat
6 / 24

Tot això sense perjudici dels increments o excessos d’amidaments que d’acord amb el
previst a l’art. 242.4 de la LCSP es posin de manifest durant l’execució de l’obra
10.VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (ARTICLE 101 LCSP).
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als
efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és 239.395,96 €.
11.IMPUTACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el
contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. Dins d’aquests
preus estan inclosos tots els tributs, taxes, cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació,
així com totes les despeses que s’originin per l’adjudicatari pel compliment de les
obligacions contemplades als plecs. El pagament del preu anirà amb càrrec a l’aplicació
pressupostària :
2018/4/SEGUR/1 9U051 1320A 62301 Càmeres vídeo vigilància barri El Pinar,càmeres
vídeo vigilància accessos urbanitzacions, centre control càmeres en comissaria.
En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostària si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior
al previst.
El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del
contractista i l’informe de la Intervenció.
12.PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
L’expedient de contractació per aquest contracte es tramitarà amb caràcter ordinari i es durà
a terme mitjançant procediment obert simplificat, ja que el VE de l’obra és igual o inferior a
2.000.000 €
13.REVISIÓ DE PREUS
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.
14.TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El termini d’execució del contracte serà de 3 mesos, a comptar des de la data de
formalització de l’acta de comprovació de replanteig, si abans ha estat notificada l’aprovació
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari, o de l’acta d’inici d’obres.
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L’execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. No obstant, en
el cas que no es puguin començar les obres el mateix dia que la comprovació del replanteig
perquè el Pla de Seguretat i Salut no estigués aprovat, les obres s’iniciaran en el moment
que s’aixequi acta d’inici d’obres, que en qualsevol cas tindrà lloc en el termini de 10 dies
hàbils següents a la notificació de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut. En aquest cas el
termini d’execució de 3 mesos d’aquesta obra començarà a comptar des de la data de
formalització de l’acta d’inici d’obres.
L’inici de les obres així com l’execució de les mateixes estarà condicionada, si s’escau, per
l’activitat que s’estigui duent a terme en el moment de la formalització del contracte a
l’equipament municipal i infraestructura viària on s’hagin d’executar aquestes obres, a través
del procediment legalment establert.
15.ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA
El licitador podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant un dels següents
apartats:
Classificació
CLASSIFICACIÓ
GRUP

I

SUBGRUP CATEGORIA
7
2

Solvència econòmica i financera - solvència tècnica
Solvència econòmica i financera
El criteri per l’acreditació de la solvència econòmica i financera serà la xifra anual de negocis
que, referida a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, en funció de les
dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per
import igual o superior a 359.093,94 € (que es correspon amb 1,5 vegades l’import del valor
estimat del contracte).
El mitjà per acreditar-ho serà la presentació dels seus comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en dit registre i, en cas contrari per les
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència tècnica
La solvència tècnica requerida, de conformitat amb l’article 88.1 a) de la LCSP, és:
a) L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar
com a executat durant l’any de major execució en el decurs dels últims cinc anys, en
obres de naturalesa igual o similar que les que constitueixen l’objecte d’aquest
contracte ha de ser com a mínim de 167.577,17€ (que es correspon amb el 70% del
VEC).
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Les obres executades per una societat estrangera filial de l’empresa contractista
d’obres tenen la mateixa consideració que les directament executades pel mateix
contractista, sempre que aquest últim en tingui el control directament o indirectament
en els termes que estableix l’article 42 del Codi de comerç. Quan es tracti d’obres
executades per una societat estrangera participada per l’empresa contractista sense
que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a experiencia
atribuible al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les
que constitueixen l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de
classificació, si el contracte està enquadrat en algún dels que estableix el Reglament
general de la llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD
1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP).
Si no hi hagués classificació, per a valorar la correspondència entre els treballs
acreditats i els que constitueixen l’objecte del contracte, es tindrà en compte que
s’hagin executat treballs d’instal·lació d’equipaments de seguretat. Es verificarà
també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la categoria de la
classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP.”
b) Títols acadèmics i professionals de l’equip que s’encarregarà de l’execució de les
obres:


Cap d’obra: Amb titulació d’arquitecte, enginyer civil, enginyer de camins,
enginyer d’obres públiques, arquitecte tècnic, tots amb una experiència mínima
de dos anys.



Encarregat d’obra amb una experiència mínima de cinc anys.

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per
la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels
contractes, certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència.
De conformitat amb la previsió de l’article 88.2 de la LCSP, Atès que es tracta d’un contracte
d’obres amb valor estimat inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa
de nova creació, entenent com a tal les que tinguin una antiguitat, computada des de la data
d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva
constitució, inferior a cinc anys, no serà d’aplicació l’apartat a) per acreditar la solvència
tècnica.
De conformitat amb l’article 86.1 de la LCSP, sense perjudici dels mitjans documentals
requerits per a l’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica, l’òrgan de
contractació podrà admetre de forma justificada altres mitjans de prova de la solvència
diferents als previstos, en tractar-se d’un contracte no subjecte a regulació harmonitzada.
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16.CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
Considerant l’objecte del contracte, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor
oferta en relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot
seguit s’indica i justifica:

Criteris automàtics

PUNTUACIÓ

1) Proposició econòmica

0 – 70

2) Qualitat

0 – 30

2.1) Termini garantia

0 – 10

2.2) Qualitat de l’equip tècnic

0 – 10

2.3) Criteri social

0 – 10

TOTAL

0

– 100

1)Proposició econòmica (0 a 70 punts)
La puntuació màxima de Pmàx. (70 punts) l’obtindrà l’oferta amb la baixa més elevada.
Amb 0 punts es valorarà l’oferta base.
La resta d’ofertes es valoraran proporcionalment seguint la següent fórmula:
Pi = Pmàx *
Pi
Pmàx
Bi
Bmàx.

Bi __
Bmàx.

= Puntuació de l’oferta a valorar
= Puntuació màxima
= Baixa de l’oferta a valorar
= Baixa màxima

Es tindran en compte els supòsits de baixes anormals o desproporcionades d’acord amb el
que determina l’article 149 LCSP i l’article 85 RGLCAP.
Les ofertes per sobre del valor de la licitació seran rebutjades.
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 70.

2) Qualitat (0 a 30 punts)
2.1) Termini de garantia: fins a un màxim de 10 punts.
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Es valorarà el termini total de garantia ofertat en mesos.
Aquest termini haurà de ser superior a 12 mesos.
El termini de garantia ofertat serà en mesos sencers.
Obtindran 0 punts les ofertes amb termini de garantia inferior o igual a 12 mesos.
La formula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Termini de garantia que es puntua (mesos)
Puntuació de l’oferta = 10 x ---------------------------------------------------------------------Termini de garantia ofertat més elevat (mesos)
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 10
donant més diferència de punts als licitadors que fan una oferta en ampliació de termini més
avantatjosa respecte als demés.
2.2) Qualitat de l’equip tècnic: fins a 10 punts
De l’equip tècnic definit a l’apartat obligacions del contractista es valorarà l’experiència de la
següent manera:
Cap d’Obra
Es valorà 0,5 punts per cada any d’experiència superior als dos anys fins un màxim de 5
punts.
La formula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Puntuació de l’oferta = 0,5 x Experiència superior als dos anys(anys) ≤ 5punts
L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels contractes,
certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència. Aquesta documentació
només l’haurà de presentar l’empresa adjudicatària.
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat
Encarregat
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Es valorà 0,5 punts per cada any d’experiència superior als cinc anys fins un màxim de 5
punts
La formula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Puntuació de l’oferta = 0,5 x Experiència superior als cinc anys(anys) ≤ 5punts
L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la
Tresoreria General de la Seguretat Social, així com amb fotocòpies dels contractes,
certificats de serveis o qualsevol altre mitjà que acrediti l’experiència. Aquesta documentació
només l’haurà de presentar l’empresa adjudicatària.
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat
2.3 Criteri Social: fins a 10 punts
Es valorarà el nombre de treballadors a contractar en situació legal de desocupació per
aquesta obra.
La formula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Pi = Pmàx *

OF
Oma

Pi
= Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
OF = Oferta del licitador(nombre de persones a contractar en valor absolut)
Oma = Oferta del licitador amb major nombre de persones a contractar per
l’execució de l’obra en valor absolut
Per aquest criteri d’adjudicació no hi haurà consideració d’anormalitat.
L’aplicació d’aquesta fórmula és perquè reparteix proporcionalment els punts de 0 a 10
donant més diferència de punts als licitadors que contractant més gent en situació legal de
desocupació.
Càlcul en cas d’empat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per les
empreses que, en la data de finalització del termini de presentació de les ofertes,
acompleixin els requisits establerts a l’article 147.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic per decidir els criteris de desempat.
Per tant en cas d’empat, entre diverses ofertes després de l’aplicació dels criteris
d’adjudicació del contracte, es resol mitjançant l’aplicació per ordre dels criteris socials
següents, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes:
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a) 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.
b) Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de cadascuna de les
empreses.
c) Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla de cadascuna de les empreses.
d) El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un desempat.
17.MODIFICACIONS DEL CONTRACTE.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte,
si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre
de 2017.
18.DRETS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES PARTS DEL CONTRACTE
Condicions especials d’execució
1.
Estabilitat laboral en els contractes: Mantenir la plantilla de treballadors i
treballadores adscrits a l'execució del contracte sense que procedeixi suspensió o extinció
dels contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o extincions conseqüència
de la voluntat de la persona treballadora o acomiadaments disciplinaris, i tret que per
circumstàncies sobrevingudes l'empresa es trobi en alguns dels supòsits previstos en
l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors. En tot cas el contractista ha de garantir el
manteniment d’aquesta plantilla de treballadors i treballadores, inclús quan concorri algún
dels supòsits senyalats: acomiadaments, renúncies, etc.
S’atribueix a aquesta condició especial d’execució el caràcter d’obligació contractual
essencial als efectes establerts en l’article 211.1 de la LCSP.
2.
Contractació indefinida: La plantilla de personal de l’empresa adjudicatària adscrita
a l’execució del contracte no pot tenir un percentatge de persones treballadores amb
contractes de caràcter temporal superior al 25%.
S’atribueix a aquesta condició d’execució el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes establerts en l’article 211.1 de la LCSP.
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides
igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució
El seguiment del compliment efectiu d’aquestes condicions especials d’execució (estabilitat
laboral i contractació indefinida) es durà a terme mitjançant una declaració de l’empresa
contractista o subcontractista, o un informe de l’òrgan de representació dels treballadors/es
de l’empresa contractista o subcontractista, o el document o títols que així ho acreditin. El
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responsable del contracte de fer seguiment i demanar aquesta documentació quan creguin
convenient per tal de garantir el correcte compliment d’aquestes mesures.
Obligacions essencials del contracte
a) Totes les condicions especials d’execució relacionades en el punt anterior es
consideraran obligacions essencials.
b) Criteri social: Complir amb el nombre de treballadors contractats per aquesta obra que
es troben en situació legal de desocupació, que hagi ofetat l’adjudicatari, de conformitat
amb el previst en el punt 16, apartat 2.3 d’aquest informe.
Des de la data d’inici de les obres i fins a la data de finalització que consti en el certificat
final d’obres, el contractista haurà d’haver contractat el número de personal en situació
legal de desocupació que consti en la seva oferta; essent indiferent la modalitat o la
durada del contracte laboral.
L’acreditació documental d’aquest requisit es farà mitjançant la presentació de l’informe
de vida laboral actualitzat.
Obligacions del contractista
A més a més de complir amb les obligacions especials i essencials, el contractista està
obligat a:
a) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació
laboral s'ajusta a dret.
b) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la
legislació vigent.
c) Dur a terme les activitats pròpies inherents a la coordinació d’activitats empresarials
necessàries per a l’execució del contracte
d) Guardar reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que
estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels quals hagi tingut coneixement amb
ocasió del contracte. L’adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal i normes que la desenvolupin. Als efectes de l'esmentada Llei, el
contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada
moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques.
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Als efectes de l'esmentada Llei, el contractista tindrà la consideració d’encarregat del
tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de
mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el
seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’adjudicatari també haurà de
complir amb el previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de
dades (LOPD) i el reglament que la desenvolupa RD 1720/2007, de 21 de desembre.
e) Els licitadors han d’adequar l’activitat i complir els principis ètics i les regles de conducta
de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
l’informació pública i bon govern.
f)

L’equip tècnic mínim que es destinarà a l’obra estarà format per:


Cap d’obra: Amb titulació d’arquitecte, enginyer civil, enginyer de camins,
enginyer d’obres públiques, arquitecte tècnic, tots amb una experiència mínima
de dos anys.



Encarregat d’obra amb una experiència mínima de cinc anys.

g) En el supòsit que en el procés de l’obra s’originin preus contradictoris, aquests es
confeccionaran sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC, segons els paràmetres fixats
en el projecte constructiu (data de preus: els vigents en el moment en què s’hagin de
tramitar els preus contradictoris).
h) El compliment del plec de prescripcions tècniques particulars.
i)

El contractista assumeix les despeses i impostos de formalització del contracte en els
supòsits d’elevació a escriptura pública, així com de les llicències, autoritzacions i
permisos que siguin procedents, pel concepte de llicència d’obra i altres, a més dels
visats que siguin necessaris per l’entrega degudament legalitzada de les instal·lacions.
També vindrà obligat a satisfer totes les despeses que l’empresa hagi de realitzar pel
compliment del contracte, com són les despeses generals, financeres, d’assegurances i
desplaçaments, materials, instal·lacions, honoraris del personal al seu càrrec, de
comprovació i assaig, taxes de tota mena de tributs, l’IVA i qualsevol altra que pugui
derivar-se de l’execució del contracte.

j)

El contractista està obligat a habilitar un espai tancat (clàusula 9.4 del plec de
prescripcions tècniques).

k) El contractista està obligat a la col·locació d’un cartell/s anunciador/s de l’obra (clàusula
9.5 del plec de prescripcions tècniques).
l)

El contractista està obligat a la senyalització provisional i seguretat viària (clàusula 9.6
del plec de prescripcions tècniques).

m) El responsable del contracte requerirà, en qualsevol moment durant l’execució del
contracte, els documents acreditatius que demostrin que es compleix la oferta
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presentada per l’adjudicatari respecte al nombre de treballadors contractats per aquesta
obra que es troben en situació legal de desocupació, d’acord amb l’apartat 16, punt 2.3
d’aquest informe.
19.PREUS UNITARIS I RÈGIM DE PAGAMENT
Els preus unitaris que regiran en el contracte seran els resultants d’aplicar a cada preu
unitari del projecte el percentatge de baixa que representa la oferta econòmica presentada
pel licitador respecte al pressupost base de licitació IVA exclòs.
El pagament del preu del contracte es farà tenint en compte els preus unitaris previstos en el
projecte aplicant el percentatge de baixa que l’adjudicatari hagi ofert multiplicats per les
unitats d’obra realment executades.
Les factures es pagaran amb certificacions mensuals. El pagament del preu que resulti de
l’execució del present contracte es farà prèvia presentació de la factura, i una vegada
conforme pel servei gestor.
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP, La Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’Impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, l’Ordre HAP/1650/2015, per la que es modificava l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de
març, en la qual regulaven els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de
factures de les entitats de l’àmbit d’aplicació de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector
Públic, el contractista té l’obligació de presentar la factura al corresponent registre
administratiu que serà un únic Registre Electrònic de Factures, per tant totes les
factures es presentaran en format electrònic.
El link de la nostra bústia per a dipositar les factures en format electrònic:
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=115
D’acord amb la disposició addicional 32 de la LCSP les factures hauran d’incloure:




Òrgan administratiu amb competències en matèria de contractació: Intervenció
Municipal
Òrgan de contractació: Junta de Govern Local
Destinatari: Ajuntament de Rubí NIF: P-0818300F

És obligatori incloure els codis DIR3 per a la presentació de factures electròniques. Els
codis corresponents a l’Ajuntament de Rubí són els següents:
 Oficina comptable: L01081846 Ajuntament de Rubí - Intervenció Comptabilitat
 Òrgan gestor: L01081846 Ajuntament de Rubí
 Unitat tramitadora: L01081846 Ajuntament de Rubí - Centres Gestors
.
Les factures han de reunir tots i cadascun dels requisits legals i reglamentaris d’aplicació.
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L’Ajuntament abonarà al contractista l’import de la factura dins dels terminis legals previstos
comptadors des de la data de presentació de la factura. El pagament de la factura, una
vegada aprovada, és farà mitjançant transferència bancària.
Els paràmetres relacionats són d’obligat compliment.
20.CAUSES DE RESOLUCIÓ
La resolució del contracte es regirà amb caràcter general pel que estableixen els articles 211
a 213 de la LCSP i, amb caràcter específic, en relació amb el contracte d’obres, pel que
estableixen els articles 245 i 246 de la llei, així com a l’article 172 del Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Seran causes específiques de resolució del contracte:


Haver incorregut en falsedat en efectuar la declaració responsable relativa a
l’acompliment de les condicions per poder contractar amb l’Administració quant a la
presentació de la documentació acreditativa de trobar-se al corrent de pagament de
les seves obligacions tributàries, amb la TGSS i amb aquest Ajuntament.



La modificació substancial del contracte en congruència amb el règim previst en
l’article 72 de la Directiva 2014/24/UE de contractació pública i l’article 205.2.c) de la
Llei de contractes del sector públic.



La demora en la comprovació del replanteig.



L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció
de riscos laborals.



Haver incomplert les clàusules que són essencials en el contracte, incloses les
condicions especials d’execució establertes d’acord amb el que assenyala l’article
202 de la LCSP, quan aquest incompliment s’hagi definit com a infracció greu o molt
greu, i hi concorri dol, culpa o negligència en l’empresari, i sempre que hagi donat
lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.

21.DEMORA, EXECUCIÓ DEFECTUOSA, INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ I PENALITATS
1. Demora en l’execució:
De conformitat amb l’article 193 de la LCSP, el contractista està obligat a complir el
contracte dintre del termini total fixat per a la realització d’aquest.
2.L’incompliment o defectuós compliment de les obligacions contractuals donarà lloc a la
imposició de penalitats. A aquests efectes s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
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2.1. La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en aquest informe i en les
disposicions d’aplicació.
2.2. La resistència al compliment dels requeriments emesos per l’ajuntament.
En aquests casos es penalitzaran amb advertència i amonestació, quan sigui la
primera vegada, i multes de fins a 3.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
2.3. La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en el Plec de prescripcions tècniques i en la oferta del
contractista, en el seu cas.
En aquests casos es penalitzarà amb multes des de 3.001,00 € fins a 6.000,00€,
c. Molt greus:
2.4. Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de
l’expedició de certificacions.
2.5. L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en la
memòria valorada de les obres.
2.6. La paralització de les obres.
En aquests casos es penalitzarà amb multes des de 6.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP.
3. Sense perjudici d'aplicar la resolució del contracte d’acord al que es regula a l’article 211 i
específicament a l’article 245 de la LCSP, l'Ajuntament tindrà dret a aplicar i percebre
penalitats per les causes següents:
3.1. Defecte de qualitat de l'obra executada.
3.2. Deficiència i/o endarreriments en la informació.
3.3. Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a l'adjudicatari.
3.4. Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
3.5. Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
3.6. Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del
contracte.
3.1. Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel personal facultatiu de l'Ajuntament, donaran lloc a rebaixes
percentuals del cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.
Ara bé, de conformitat amb el previst a l’article 192.1 de la LCSP, la quantia de cada una
d’elles no pot ser superior al 10% del pressupost del contracte.
3.2. Penalitat per deficiències i/o endarreriments en la informació
Cas que per deficiències o endarreriments en la informació, fora necessària la realització de
treballs suplementaris segons criteris de la Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de
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l'adjudicatari. De no realitzar-se els treballs suplementaris, l’Ajuntament podrà aplicar una
penalitat fins a una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que
es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
3.3. Penalitat per incompliment de terminis
Quan el contractista, per causes imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte
al compliment del termini total, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el
contracte o per imposar les penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000
euros del preu del contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.
En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un nou
Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament.
3.4. Penalitats per incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra.
En cas que el Delegat d'Obra o el Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra,
de manera que la pròpia Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte
desenvolupament de les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a la unitat encarregada del
seguiment i l’execució ordinària del contracte l’incoació d’un expedient de penalització per
cada incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de l’incoació del corresponent
expedient de penalització, l'Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni
de forma immediata l'incompliment. Es podrà penalitzar fins una quantia màxima equivalent
al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes
en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
3.5. Penalitats per l'incompliment d'ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.
Cas que l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra, incompleixin les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el treball,
podrà proposar a la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte
l’incoació d’un expedient de penalització econòmica. Rebuda la proposta de penalitat, es
comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni l'incompliment de forma immediata. De no
produir-se l'oportuna reparació, l'Ajuntament incoarà l’expedient corresponent i la
penalització podrà ser per una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del
contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà facultada
per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
3.6. Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del
contracte.
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L’incompliment de qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec
comportarà la imposició al contractista de les següents penalitats:
Com a regla general, la seva quantia serà de l’1% del pressupost del contracte, llevat que,
de manera motivada, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu.
En aquest cas podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament. La
reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
El responsable del contracte podrà verificar en qualsevol moment durant la seva execució i,
en qualsevol cas, en el moment de la recepció de les obres, el compliment per part de
l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, i s’han de fer efectives
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial,
s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no
es puguin deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de penalitats i resolució del contracte pel seu incompliment,
s’iniciarà el corresponent expedient administratiu i es donarà audiència al contractista
perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de contractació.
L’import total de les penalitats que es podran imposar a l'empresa adjudicatària no podrà
superar el 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de la LCSP.
22.DANYS I PERJUDICIS:
Serà d’aplicació l’article 194 LCSP.
23.RESPONSABILITAT CIVIL
El contractista estarà obligat a subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la
responsabilitat civil fins a 600.000 €, per cada un dels accidents, danys o perjudicis que
puguin ocórrer, ocasionats pels treballs realitzats durant l’execució de l’obra o per
deficiències en la instal·lació.
24.SUBCONTRACTACIÓ
En aquest contracte es permet la subcontractació de conformitat amb l’establert a l’article
215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del
subcontractista, i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per
referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i ha
d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de
la LCSP.
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El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i tota la
informació necessària sobre els nous subcontractistes.
En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient
per acreditar-ne l’aptitud.
La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP
per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les
que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte,
alguna de les conseqüències següents:
a) l’imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import
del subcontracte.
b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el
segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP).
Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
l’Administració, 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 l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que
atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant
per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
25.CESSIÓ DEL CONTRACTE
Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte.
26.COMPLIMENT DEL CONTRACTE I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ
D’acord a l’apartat 243 del LCSP, el contracte s’entendrà complert pel contractista quan
aquest hagi realitzat, d’acord amb els seus terminis i a satisfacció de l’Administració, la
totalitat del seu objecte.
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Dintre del mes següent a la finalització de l’obra, es procedirà mitjançant acte formal, a la
recepció de l’obra. Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva
assistència en l’exercici de les seves funcions d’intervenció de la comprovació material de la
inversió.
Si les obres es troben en bon estat i segons les prescripcions previstes, el funcionari tècnic
designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà per rebudes,
s’estendrà la corresponent acta per quadruplicat, que haurà d’estar firmada pels concurrents
a la recepció, lliurant-se un exemplar al funcionari tècnic que representi l’Administració, altre
a la direcció facultativa, el tercer al representant de la Intervenció General i el quart al
contractista. A partir d’aquest moment començarà a comptar el termini de garantia. A l’acta
de recepció la direcció facultativa fixarà la data per l’inici de la medició general, donant-se
per notificat el contractista per aquest acte.
El contractista té l’obligació d’assistir a la recepció de l’obra. Si per causes que li siguin
imputables no complís amb aquesta obligació, el representant de l’administració li remetrà
un exemplar de l’acta perquè en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que consideri
oportunes, sobre les quals resoldrà l’òrgan de contractació.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar d’aquesta manera a
l’acta i la direcció facultativa assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions
precises fixant un termini per esmenar-les. Si transcorregut aquest termini el contractista no
l’hagués efectuat, podrà concedir-li un altre termini improrrogable o declarar resolt el
contracte, per causes imputables al contractista.
27.GARANTIA DEFINITIVA
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al
5% del preu d’adjudicació iva exclòs.
28.PERÍODE DE GARANTIA DE LA PRESTACIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL
TERMINI DE GARANTIA

S’estableix un termini de garantia d’un any a partir de la data de recepció de les obres, o
acta d’ocupació efectiva; aquest període es substituirà pel període de garantia que hagi ofert
el contractista com a millora tècnica, si escau.
Durant el termini abans esmentat la garantia definitiva respondrà dels conceptes assenyalats
a l’article 110 de la LCSP, que resultin d’aplicació.
Dintre del termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la
direcció facultativa, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà relevat de tota responsabilitat,
excepte allò que disposa l’article 244 de la LCSP, i es procedirà a la devolució o cancel·lació
de la garantia, a la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions
pendents, que hauran d’efectuar-se en el termini de 60 dies. Si l’informe no fos favorable i
els defectes observats fossin causats per deficiències en l’execució de les obres i no a l’ús
del que es vol construir, durant el termini de garantia la direcció facultativa procedirà a dictar
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les oportunes instruccions al contractista per a la seva reparació, concedint-li un termini de
15 dies naturals , tret que aquest no estableixi un altre superior, ateses les deficiències a
esmenar o reparar, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia.
En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l’informe fos favorable o, en cas contrari,
una vegada reparades o esmenades les deficiències, la direcció facultativa formularà en el
termini d’un mes la proposta de liquidació de les realment executades i notificarà al
contractista perquè en el termini de deu dies doni la seva conformitat o manifesti els
reparaments que estimi convenients. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la
contestació del contractista o del transcurs del termini establert per aquesta finalitat, l’òrgan
de contractació haurà d’aprovar la liquidació i abonar, si és procedent, el saldo resultant de
la liquidació.
Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a l’expedient,
l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de l’obra o la posi al servei de l’ús públic,
encara que no s’hagi complert amb l’acte formal de recepció, a partir d’aquest moment es
produiran els efectes i conseqüències pròpies dels actes de recepció de l’obra en els
terminis establerts a l’article 168 del RGLCAP.
29.RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS.
De conformitat amb l’article 244 de la LCSP:
1. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa
d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i
perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de
la recepció o ocupació efectiva.
Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials
causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació, els suports, les bigues, els
forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la
resistència mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de
l’obra sense reserves o des de la seva esmena.
2. Les accions per exigir la responsabilitat que preveu l’apartat anterior per danys materials
dimanants dels vicis o defectes prescriuen en el termini de dos anys a comptar des que es
produeixin o es manifestin els danys esmentats, sense perjudici de les accions que puguin
subsistir per exigir responsabilitats per incompliment contractual.
3. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys que estableix el primer apartat d’aquest
article, no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol
responsabilitat del contractista.
30.CONCLUSIONS
Queda acreditada la justificació de la necessitat de contractar d’acord amb els articles 1, 28 i
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
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S’han justificat i informat les consideracions a tenir en compte, incloent les estimacions
econòmiques, en el procediment de contractació i en especial en el plec de clàusules
administratives particulars.

Carlos Freire de la Corte
Arquitecte – Director de Projectes de PROURSA

[]
Fin

Coordinadora de l'Ambit
d'Obra i Espai Públic

M. Carmen Méndez Arrébola

14/12/2018 11:53:22

Expedient:66/2018/EPPT
Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant el codi: 11777074655755070401 a https://seu.rubi.cat
24 / 24

