UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
CONTRACTE TIPUS

CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE DE [...]
EXPEDIENT OSE000XX/XX
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Barcelona, [] de [] de [].

REUNITS

D’una part el senyor Antoni Cahner Monzó, major d’edat, amb DNI núm. 46549440-Q i domicili a
efectes d’aquest contracte a Barcelona, a l’Avinguda Tibidabo, núm. 39-43.

I de l’altra [], major d’edat, amb NIF [], amb domicili a efectes d’aquest contracte a [].

INTERVENEN

El primer en nom i representació de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»),
domiciliada a Barcelona a l’Avinguda Tibidabo, núm. 39, CIF G-60667813, inscrita en el Registre
de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 842. El Sr. Antoni Cahner Monzó
actua en la seva condició de Director de la UOC, d’acord amb els poders atorgats pel Notari de
Barcelona Sr. Francesc Armas Omedes, segons escriptura pública de cessament i nomenament
del Director i Gerent de la UOC i revocació de poders, el dia 13 de novembre de 2014, amb el
número 3176 del seu protocol.
El segon en nom i representació de la companyia mercantil [] (“l’adjudicatari”), domiciliada a
[],[], amb el CIF número [], inscrita en el Registre de [] en data [] en el Tom [], foli
[], full [], inscripció []. Actua en qualitat de [] segons resulta de l’escriptura atorgada
davant el Notari de [] Sr/a. [] en data [] i amb número [] del seu protocol.

EXPOSEN

I.

La UOC és una universitat constituïda sota la forma jurídica de fundació, mitjançant
l'escriptura pública autoritzada en data 6 d´octubre de 1994 pel Notari de Barcelona Sra.
Maria Isabel Gabarró, i es regeix per la Llei 3/1995, de 6 d’abril, de reconeixement de la
Universitat Oberta de Catalunya.

II.

D'acord amb els seus Estatuts, l’objecte fonamental de la UOC és l’educació superior
mitjançant la realització de funcions diverses i la recerca en l’àmbit de les metodologies
i tècniques aplicades a l’ensenyament no presencial.

III.

La UOC, en compliment de la finalitat per la qual va ser constituïda, ha convocat un
procediment de contractació pública dels previstos a la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (“LCSP”), per a l’adjudicació del Contracte relatiu al
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Servei de [...] de la UOC, (Expedient [...]) –“el Contracte”-, d’acord amb les
especificacions que es detallen en el Plec de Clàusules Particulars (“PCP”) i en el Plec
de Prescripcions Tècniques (“PPT”) rectors del procediment, publicant-se el
corresponent anunci de convocatòria a la Plataforma de Contractació i al Perfil del
Contractant de la UOC en data [...] de [...] de [...].
IV.

L’Òrgan de Contractació de la UOC competent ha resolt, per mitjà de resolució de data
[], adjudicar el contracte esmentat en l’expositiu III, a [].

V.

L’adjudicatari ha acreditat davant la UOC la seva capacitat i personalitat per a contractar
i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present Contracte. Així mateix, ha
constituït la fiança definitiva exigida en el PCP que regeix la present contractació, la qual
ha quedat a disposició de la UOC als efectes previstos en aquest Contracte.

VI.

Ambdues parts procedeixen a la formalització del Contracte, el qual queda subjecte a les
següents

CLÀUSULES

1. OBJECTE
1.1.

L’objecte del contracte és el servei de [...] de la UOC.
El present contracte s’executarà amb subjecció a la següent documentació que s’annexa:
-

El PCP, com annex núm. 1.
El PPT com annex núm. 2.
L’oferta presentada per l’adjudicatari, de la qual se n’adjunta còpia com annex núm.
3.
La Garantia Definitiva, de la qual se n’adjunta còpia com a annex núm. 4.
El Pla de Prevenció de Riscos Laborals que l’adjudicatari ha presentat, del qual se
n’adjunta com a annex núm. 5.
Si s’escau, pòlisses de responsabilitat civil formalitzades per l’adjudicatari i
requerides per a executar el contracte segons el PCP, de la qual se n’adjunta com
a annex núm. 6.

1.2.

De la documentació que s’acaba d’indicar com a definitòria de l’objecte d’aquest
Contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada
per les parts formant part integrant del Contracte.

1.3.

En cas de discordança o contradicció entre el contingut dels documents contractuals, i
d’acord amb allò disposat a l’article 35.2 de la LCSP, serà d’aplicació preferent el
contingut del PCP, concretat pel PPT i -en el seu cas-, en la forma que resulti, la
proposició oferta per l’adjudicatari.

Pàgina 3 de 9

2. PREU DEL CONTRACTE
2.1.

Els imports a abonar a l’adjudicatari en el marc del Contracte dependran de l’oferta
presentada per l’adjudicatari i de tot allò previst en la Clàusula 2 del PCP.

2.2.

El preu que regirà aquest contracte és: []

2.3.

En tot imports vinculat al Contracte, ja sigui global o unitaris, s’entendran incloses totes
les quanties necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent
relació, de caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:
-

Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial.
Assegurances de tota mena.
Les despeses i impostos amb motiu del Contracte, llevat de l’Impost sobre el Valor
Afegit.

Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, seran per compte i càrrec de l’adjudicatari tots
aquells imports derivats de la prestació (o les prestacions) segons aquesta ha estat
prevista al PCP i al PPT, l’obtenció de permisos emesos per organismes públics o
qualsevol certificat, peatges d’autopistes, tarifes d’aparcament, qualsevol tipus de taxa
per ús de deixalleries, etc.
2.4.

En el supòsit que s’augmentessin o reduïssin les prestacions objecte de contractació,
aquest augment o reducció es valorarà d’acord amb els preus que regeixen el present
Contracte si regeixen preus unitaris, sens perjudicis del règim d’eventuals modificacions
contractuals previst expressament al PCP, d’acord amb allò disposat a l’article 203 i
següents de la LCSP.

3. TERMINI CONTRACTUAL
3.1.

El present contracte tindrà una durada de [...] any/s, a partir de la data de formalització.

4. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
L’import de les prestacions contractuals realitzades es justificarà mitjançant la
presentació, per part de l’empresa adjudicatària, davant de la UOC, de les corresponents
factura (o factures), acompanyada de l’oportú desglossament i detall dels diferents bens,
serveis i/o costos que inclou.
S’estarà a allò disposat a la Clàusula 17 del PCP quant a la periodicitat, forma de
pagament, informació a consignar en factura i resta de criteris i instruccions vinculades
a la facturació a l’adjudicatari dels imports rellevants derivats d’aquest Contracte.
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5. GARANTIA I ASSEGURANCES
L’execució del present contracte es farà sota risc i ventura del contractista. Durant la
vigència del contracte, el contractista s’obliga a mantenir vigents totes les pòlisses de
responsabilitat civil, habilitacions professionals i requisits són obligatòries per poder
realitzar l’objecte del contracte.

6. RÈGIM DE FIANCES
6.1.

S'incorpora al present Contracte, com annex número 4, una còpia de la garantia
constituïda per l’adjudicatari d'acord amb el PCP del present procediment, quedant
l'original en poder d’aquesta Fundació.
La garantia definitiva sempre haurà de guardar la relació percentual amb l’import del
contracte o pressupost bàsic de licitació que preceptua la Clàusula 15 del PCP. En
aquest sentit, si per qualsevol motiu variés alguna de les precitades bases, l’adjudicatari
vindrà obligat a reajustar la garantia constituïda en l’import necessari per a que se
segueixi mantenint la proporció fixada al PCP.

6.2.

La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’adjudicatari derivats del
Contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les
quantitats que en el seu cas podria haver abonat la UOC en excés al temps de la
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis derivats de
l'incompliment de les obligacions de l’adjudicatari i, amb caràcter general, del compliment
de totes les obligacions que pertoquen a l’adjudicatari en execució del Contracte.

6.3.

En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, la UOC podrà executar
lliurement i parcial o totalment la garantia constituïda, disposant, en conseqüència, de
les quantitats a què ascendeixi la necessitat de rescabalament, sanció, etc. Tot això,
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos que l’adjudicatari cregui
convenient impulsar, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per la UOC.

6.4.

La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el
venciment del termini de garantia que s’indica al PCP i acomplert satisfactòriament el
contracte, o resolt aquest per causes no imputables al contractista.

7. OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS
7.1.

Caldrà que en tot moment, l’adjudicatari estigui al corrent de les obligacions que com a
empresa li corresponguin en matèria fiscal, laboral, de Seguretat Social, sindical i de
Seguretat i Salut, i serà estrictament i rigorosament responsable, amb caràcter exclusiu
i sense cap càrrec per compte de la UOC, de l’incompliment de qualsevol d’aquestes
obligacions.
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7.2.

D’acord amb la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la
prevenció de Riscos Laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos
Laborals, l’adjudicatària està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria
de prevenció de riscos laborals i en aquest sentit, s’obliga a lliurar a la UOC el Pla de
Prevenció de Riscos Laborals.

8. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El present Contracte serà executat sota responsabilitat del Contractista de conformitat
amb allò que estableix en el present Contracte i d’acord amb el PCP, el PPT i amb tota
aquella documentació que revesteixi caràcter contractual, sense que –atenent a la
naturalesa de les prestacions- en cap cas s’asseguri un nivell de facturació o de volum
de demanda concret. El contractista, si s’escau, resta obligat al compliment dels terminis
i de qualsevol altra oferta addicional que hagi fet mitjançant la seva proposició al
procediment d’adjudicació del present Contracte.

9. INCOMPLIMENTS DE LES PRESTACIONS CONTRACTUALS
9.1.

L’incompliment per part de l’adjudicatari del nivell i la qualitat de prestació de l’objecte
contractual especificat en l’esmentat PPT podrà donar lloc, sempre que l’incompliment
sigui atribuïble a l’adjudicatari, a l’aplicació d’alguna de les penalitzacions que es preveu
en la Clàusula 28 del PCP. Les penalitzacions han de ser acordades per l’òrgan de
contractació i s’han de deduir de la factura corresponent.

9.2.

Indemnització per danys i perjudicis. L’adjudicatari està obligat a complir el contracte dins
del termini fixat per a dur-los a terme, i haurà de rescabalar la UOC dels danys
ocasionats, mitjançant una indemnització pels perjudicis derivats de dol o negligència en
el compliment de les obligacions que resultin de l’adjudicació del present Contracte.

9.3.

Amb independència de l’eventual obligació de rescabalament per danys i perjudicis
causats per l’incompliment del Contracte, el compliment defectuós de les obligacions
contractuals pot donar lloc a la imposició de penalitats. Amb caràcter general i sens
perjudici de les faltes descrites més avall, s’entén per incompliment:
a)
b)
c)

d)

L’incompliment dels requisits d’ordre establerts en el present PCP i en les
disposicions d’aplicació.
La resistència als requeriments perquè siguin complerts.
La utilització de sistemes de treball, elements manuals o mecànics, o personal
diferents dels previstos en el projecte ofert, en el PCP, en el PPT i en l’oferta del
contractista.
Qualsevol altre supòsit assenyalat al PCP o en les disposicions d’aplicació.

En els supòsits d’incompliment de les obligacions per part de l’adjudicatari, la UOC pot
compel·lir al compliment del contracte o acordar-ne la resolució, amb pèrdua de la
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garantia definitiva, per tal de rescabalar l’Òrgan de contractació de les despeses
ocasionades per adjudicar novament el contracte i qualsevol altre dany.
9.4.

El contractista ha de responsabilitzar-se de l’efectiva inspecció i control de les
prestacions contractuals que desenvolupa en el marc del Contracte. No obstant, la UOC
pot fer efectiu qualsevol controls de les prestacions contractuals que consideri oportú i
requerir el contractista per tal que atengui les seves observacions.

9.5.

L’incompliment o el compliment defectuós de les obligacions contractuals podran donar
lloc a la imposició de les faltes previstes a la Clàusula 25.4 del PCP i, d’acord amb la
gravetat aparellada a aquesta falta, les penalitats previstes a l’apartat 25.5. del PCP.

9.6.

L’import de les penalitats pot fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures
que s’hagin d’abonar al contractista posteriorment a la sanció o bé sobre la garantia
definitiva dipositada pel Contractista, la qual respon de l’efectivitat de les penalitats en
els termes previstos en aquest PCP i a l’article 110 de la LCSP

10. RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
10.1. Els supòsits d’eventual resolució del contracte es regiran, en primer lloc, per allò disposat
a la Clàusula 27 del PCP.
10.2. La resolució derivada de la concurrència d’alguna de les causes enumerades a l’apartat
27.2 del PCP anterior tindrà efectes immediats una vegada sigui notificada per part de la
UOC al contractista.
10.3. L’eventual resolució del contracte produirà els efectes previstos a la Clàusula 27.4 del
PCP.
10.4. En cas de resolució contractual, el contractista restarà obligat a prestar la màxima
col·laboració per a efectuar un eventual traspàs del desenvolupament de les prestacions
contractuals a una nova empresa adjudicatària.

11. CESSIÓ DEL CONTRACTE
Es prohibeix la cessió del present contracte.

12. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE
La subcontractació parcial del present contracte estarà autoritzada només si així es
preveu en la Clàusula 26 del PCP. En cas que estigui autoritzada, l’adjudicatari complirà
estrictament amb els requisits de notificació i autorització prèvia a la UOC que es disposin
en la precitada clàusula i respectarà, en tot moment, els límits econòmics de
subcontractació que s’esmentin en el PCP.
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En cap cas es permet que un subcontractista de prestacions derivades del Contracte
subcontracti, al seu torn, la prestació a un nou subcontractista. En aquest sentit,
l’adjudicatari es compromet a imposar la prohibició de subcontractar al subcontractista,
de tot eventual subcontracte que l’adjudicatari celebrés.
13. MODIFICACIONS CONTRACTUALS
El present contracte podrà ser modificat en els supòsits expressament previstos a la
Clàusula 23 del PCP i d’acord amb els articles 203 a 207 de la LCSP.

14. CONFIDENCIALITAT I COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE
DADES
14.1. D’acord amb allò que estableix el PCP, l’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter
confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte
que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui la UOC, o que per la seva pròpia
naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà
durant un termini mínim de 5 anys.
14.2. Així mateix, l’adjudicatari declara conèixer i s’obliga al compliment d’allò previst en la
clàusula 24 del PCP i d’acord amb allò previst en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció
de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i el Reglament General
de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD), així com de la legislació complementària.
14.3. Igualment, quan siguin d’aplicació aitals Clàusules segons s’especifiqui al PCP -per la
naturalesa del Contracte i l’assumpció de la condició d’encarregat de tractament de
dades de caràcter personal per part de l’adjudicatari- l’adjudicatari restarà obligat a
complir totes les obligacions en relació a la normativa de protecció de dades indicades a
les Clàusules 25 a 27 del PCP.

15. SUCCESIÓ DEL CONTRACTISTA
15.1. En cas que l’adjudicatari, dugués a terme una fusió d’empreses, el present contracte
continuarà vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà
subrogada en tots els drets i obligacions provinents del mateix.
15.2. Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o rams d'activitat de les
mateixes, continuarà el contracte amb l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte, que
quedarà subrogada en els drets i obligacions contrets, sempre que tingui la solvència
exigida en acordar-se l'adjudicació o que les diverses societats beneficiàries de les
esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb
aquella de l'execució del contracte.
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15.3. Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el
contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, i es
considerarà un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari.

16. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ COMPETENT
16.1. Pel que fa a l’execució, efectes i compliment, aquest Contracte quedarà subjecte al dret
privat, i es regeix per aquest PCP, pel propi contingut del Contracte a formalitzar entre
l’adjudicatari i la UOC, pel PPT i per la documentació contractual annexada a qualsevol
dels documents precitats. Així mateix, li és aplicable el que disposen els articles 201 de
la LCSP sobre obligacions en matèria mediambiental, social o laboral; 202 de la LCSP
sobre condicions especials d’execució; 203 a 205 de la LCSP sobre supòsits de
modificació del contracte; 214 a 217 de la LCSP sobre cessió i subcontractació, i 218 a
228 de la LCSP sobre racionalització tècnica de la contractació; així com les condicions
de pagament que estableixen els apartats 4t de l’article 198, 4t de l’article 210 i 1r de
l’article 243 de la LCSP.
16.2. En relació amb les qüestions litigioses suscitades en relació amb els efectes i extinció
d’aquest Contracte, llevat de les modificacions previstes als articles 204 i 205 de la LCSP,
seran competents els jutjats i tribunals de l’ordre jurisdiccional civil.
16.3. Pel que fa a les qüestions litigioses suscitades en relació amb la preparació, adjudicació
i modificació contractual (quan la impugnació d’aquesta última es basi en l’incompliment
del que estableixen els articles 204 i 205 de la LCSP) del present Contracte, serà el
competent l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
16.4. En qualsevol cas, les parts es sotmeten a la jurisdicció i la competència dels jutjats i
tribunals de la ciutat de Barcelona i renuncien expressament a qualsevol altre fur que els
pugui correspondre.

I, perquè així consti, es signa per duplicat el present document, en el lloc i data de
l’encapçalament.

Per part de la
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

per part de l’adjudicatari,
[]

________________________________

_____________________________

Sr. Antoni Cahner Monzó

[]
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