Generalitat de Catalunya
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

NÚMERO D’EXPEDIENT: 17/2017
PROCEDIMENT:

Obert amb varis criteris

QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte
Subministrament de targetes regal amb finalitats promocionals.
Codi CPA: 2379 Targetes amb banda magnètica
Codi CPV: 30160000-8 Targetes magnètiques,
18530000-3 Regals i Premis
Atenent l’objecte del contracte no és possible la divisió en lots.
B. Dades econòmiques
B1. Determinació del preu
Preus unitaris
B2. Valor estimat del contracte
El valor estimat per a aquest contracte és de 100.000€.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.
B3. Pressupost de licitació
L’import màxim de licitació per a aquest contracte és de 100.000€. No subjecte a l’IVA
C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària
6230/D/2260044

Despesa anticipada

C2. Expedient d’abast plurianual
NO
D. Terminis i lloc de lliurament i recepció.
D.1 Terminis d’execució i lliurament :
Execució: des de la formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2018.
Lliurament: màxim de 10 dies naturals comptadors a partir de cada comunicació de
sol·licitud de targetes i el seus valors nominals per part de l’EAJA.
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D.2 Pròrroga:
NO
D.3 Lloc de lliurament i recepció
El lliurament s’efectuarà a les dependències que indiqui l’EAJA, a la ciutat de Barcelona .
En el termini de 5 dies des de les recepcions del subministrament, es procedirà a verificar
les quantitats i l’estat del material i, si s’escau, s’emetrà la corresponent acta d’acceptació.

E. Tramitació de l’expedient
Ordinària
F. Solvència i classificació empresarial
F1. Solvència
Solvència econòmica i financera.
D’acord amb l’article 75.1.a) TRLCSP i amb l’article 11.4 a) del RGLCAP:
S’acreditarà mitjançant una declaració sobre el volum anual de negoci del licitador o
candidat, que referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims conclosos (2014, 2015
i 2016) haurà de ser almenys de 150.000,00 €.
Solvència tècnica o professional
D’acord amb l’article 77.1.b) :
S’acreditarà mitjançant una declaració sobre la relació d’establiments de la licitadora que
haurà de disposar almenys d’un establiment en cadascuna de les províncies de Catalunya i
amb departaments en tots ells d’alimentació, moda, basar, tecnologia i electrodomèstics.

(La solvència però, en la fase de licitació, s’acredita mitjançant una declaració
responsable d’acord amb els apartats a1) o a2) de la clàusula desena del Plec de
Clàusules Administratives particulars. Només en cas de resultar proposat adjudicatari
es requerirà la presentació de la documentació establerta en aquest apartat)
F2. Habilitació empresarial o professional:
Cal que la finalitat o activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del
contracte segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals.
F3. Mitjans personals:
No es requereix per a aquest expedient.
F4. Classificació:
No es requereix
F5. Certificats de garantia de qualitat o de gestió mediambiental:
No es requereixen.
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G. Criteris de valoració de les ofertes
G1. Criteris d’adjudicació.
Criteris quantificables de forma automàtica:
La puntuació que poden obtenir les empreses licitadores en relació a aquests criteris serà de
fins a 100 punts distribuïts de la forma següent:
a) Oferta econòmica:

fins a 30 punts

Percentatge de descompte sobre l’import nominal de les targetes regal:
Les licitadores rebran 1,5 punts per cada 1% de descompte a aplicar en la factura sobre
l’import nominal de les targetes regal, amb un màxim de 30 punts.
b) Disponibilitat de catàleg en el canal digital:

fins a 30 punts

Les licitadores rebran 6 punts per la disponibilitat de catàleg en el canal digital per cadascun
dels departaments següents: alimentació, moda, basar, tecnologia i electrodomèstics.
c) Qualitat i varietat del catàleg:

fins a 40 punts

c.1) Varietat de la gama de productes oferts

fins a 20 punts

Les licitadores rebran 4 punts per la disponibilitat de més de cent referències en el seu
catàleg, per cadascun dels departaments següents: alimentació, moda, basar, tecnologia i
electrodomèstics.
c.2) Presència de marques de primer nivell

fins a 20 punts

Les licitadores rebran 10 punts per la disponibilitat de marques que sumin almenys el quinze
per cent de la quota de mercat global de cadascun dels departaments següents: tecnologia i
electrodomèstics.
G2. Forma de presentació
De conformitat amb allò establert als articles 26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de
maig, de desenvolupament parcial de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, per a aquest expedient de contractació es preveu la presentació dels sobres
següents:
Sobre A: Documentació administrativa.
D’acord amb la documentació relacionada a la clàusula desena, apartats a1) o a2), del plec
de clàusules administratives particulars.
Aquests documents hauran de ser presentats degudament complimentats i signats en suport
paper i en suport informàtic (CD, DVD, USB...). En cas de divergència prevaldrà el suport
paper.
Serà causa d’exclusió la incorporació de documentació que no correspongui a aquest
sobre.
Sobre C: Proposició econòmica i documentació relativa a criteris quantificables
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automàticament.
Aquest sobre ha de contenir obligatòriament:
•

L’oferta econòmica, que es presentarà d’acord amb el model de l’annex 4 del
plec de clàusules administratives.

•

La declaració sobre disponibilitats per departaments, que es presentarà
d’acord amb el model de l’annex 4 bis del plec de clàusules administratives
particulars.

Aquests documents hauran de ser presentats degudament complimentats i signats en suport
paper i en suport informàtic (CD, DVD, USB...). En cas de divergència prevaldrà el suport
paper.
Serà causa d’exclusió la incorporació de documentació que no correspongui a aquest
sobre, i la no incorporació de la que es demana que contingui aquest sobre.
G3. Determinació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionades
Quan una oferta econòmica sigui inferior al 20% de la mitjana de les ofertes presentades, la
Mesa de Contractació exigirà a la licitadora explicacions d’acord amb allò establert en
l’article 69 de la Directiva 2014/24/UE per tal de poder prendre la decisió d’acceptar-la o de
rebutjar-la.
H. Altra documentació a presentar pels licitadors
No es preveu la possibilitat de presentar documentació addicional a banda de la sol·licitada
en els apartats anteriors.
I. Garantia provisional
D’acord amb la previsió de l’article 103 del TRLCSP no es requereix la constitució de
garantia provisional.
J. Garantia definitiva
En aplicació de l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en
matèria de contractació pública, es requereix la constitució de garantia definitiva, mitjançant
la retenció de part del preu per un import corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit , que es realitzarà en les primeres factures que s’emetin
fins la total cobertura de la mateixa.
K. Condicions especials d’execució
No se n’estableixen
K1. Control en l’execució del contracte
L’empresa adjudicatària realitzarà els treballs objecte del contracte sota la direcció,
coordinació i supervisió del Coordinador comercial.
K2. Condicions especials d’execució
No s’estableixen.
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K3. Forma de pagament
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar la factura especificant l’actuació realitzada, la seva
data i la resta d’informació adient que permeti la seva identificació, respectant en qualsevol
cas les dades confidencials i que correspondrà al valor nominatiu total de les targetes regal
menys el percentatge de descompte ofert. En cap cas l’empresa contractista podrà facturar
despeses d’administració.

Prèvia presentació de la factura corresponent, que haurà de ser conformada pel coordinador
comercial de l’EAJA, es farà efectiu el pagament dins del termini màxim que estableixi la
normativa vigent mitjançant ingrés en el compte bancari que a aquests efectes indiqui
l’empresa adjudicatària. La factura haurà de ser detallada i no podrà repercutir cap mena
d’impost, taxa o tribut, tampoc l’IVA ,al qual aquest subministrament no està subjecte,
d’acord amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la UE en la sentència BUPA
Hospitals Ltd assumpte C-119-12 i als criteris establerts per la DGT en relació a la consulta
V- 2456-11.

K4. Llengua en l’execució del contracte
L’adjudicatària destinarà els mitjans personals que calgui perquè les comunicacions, orals o
escrites, es puguin fer en català quan correspongui. En tot cas, l’EAJA executora resta
subjecta, pel que fa a aquest contracte, a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
L. Obligacions contractuals essencials
L1. Altres obligacions contractuals essencials
L’adjudicatària es compromet a posar tots els mitjans personals i materials que siguin
precisos per a la correcta execució de les tasques a desenvolupar i a facilitar tota la
informació i assistència necessària per a la utilització dels resultats aportats.
M. Subcontractació
No escau.
N. Revisió de preus
No escau.
O. Termini de garantia
Atesa la naturalesa del subministrament no s’estableix període de garantia
P. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials
Es preveu un import màxim de despesa per aquest concepte de 500 €
Q. Mesa de Contractació
La Mesa de contractació que assisteix a l’òrgan de contractació en l’adjudicació del
contracte objecte d’aquest plec estarà integrada pels següents membres:
President:
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El director de l’EAJA.
Vocals:
Tres representants de l’EAJA un dels quals actuarà, si és el cas, com a president substitut.
Un/a representant de l’Assessoria Jurídica del Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda.
Secretari:
El cap de la Unitat Jurídica i de Contractació de l’EAJA.
R. Sistema específic de penalitats
No s’estableixen.
S .- Modificacions
Aquest contracte podrà ser objecte de modificació per atendre causes imprevistes, d’acord
amb les previsions de l’article 107 del TRLCSP.

Barcelona,

CPISR-1 C
MARTA
ESPASA
QUERALT

Signat digitalment per CPISR-1
C MARTA ESPASA QUERALT
DN: c=ES, o=Entitat Autònoma
de Jocs i Apostes, ou=Vegeu
https://www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio, title=CONSELLERA
DELEGADA, sn=ESPASA
QUERALT, givenName=MARTA,
serialNumber=39871143E,
cn=CPISR-1 C MARTA ESPASA
QUERALT
Data: 2017.12.28 11:27:07
+01'00'
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NÚMERO D’EXPEDIENT: 17/2017
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
I.

DISPOSICIONS GENERALS

Primera: Règim jurídic del contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives particulars i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta com annex 1,
les clàusules dels quals es consideren parts integrants del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
A la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública, en
allò que sigui d’aplicació directa.
Al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
Al Reglament General de la Llei de contractes de les administracions públiques,
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (en endavant RGLCAP) en allò
que no es trobi derogat per la TRLCSP o pel RD 817/2009, de 8 de maig.
Al Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Al Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 56/2009, de
7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració
de la Generalitat.
A la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de
Catalunya.
Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació
de complir-les.
Un cop formalitzat el contracte, es comunicaran al Registre Públic de contractes de la
Generalitat de Catalunya les dades bàsiques del contracte adjudicat, sens perjudici de
l’obligació de comunicar posteriorment les dades relatives a l’execució contractual.
Segona: Objecte del contracte
L'objecte del contracte és la realització de la prestació del servei descrit a l’apartat A del
quadre de característiques. El contracte es pot dividir en lots, si el seu objecte ho admet i
si es justifica adequadament en l’expedient atenent les seves possibles característiques
tècniques diferenciades, el que s’especificarà així mateix a l’apartat A del quadre de
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característiques. En aquest cas, s’especificarà també la possibilitat de licitar per cadascun
dels lots separadament o conjuntament.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura de la Classificació de
Productes per Activitats, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 451/2008 del Parlament
europeu i del Consell de 23 d’abril de 2008, pel qual s’estableix una nova classificació
estadística de productes per activitats (CPA) i es deroga el Reglament (CEE) núm. 3696/93
del Consell i, en el seu cas, de la dels lots, s’esmenta a l’apartat A del quadre de
característiques.
L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de
novembre de 2007 que modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del
Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les directives
2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els procediments dels
contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, s’esmenta també a l’apartat A del
quadre de característiques, quan el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada.
D’acord amb l’article 116 TRLCSP, la concreció de les prestacions objecte del contracte es
determina al plec de prescripcions tècniques. Així mateix, les necessitats administratives que
cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten al plec de prescripcions tècniques.
Tercera: Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
D’acord amb el que preveu l’article 22 TRLCSP, la naturalesa i extensió de les necessitats
administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte són les que es concreten en
el plec de prescripcions tècniques.
Quarta: Dades econòmiques del contracte
D’acord amb el que estableix l’article 87 TRLCSP, el sistema utilitzat per a la determinació
del preu del contracte és el que consta a l’apartat B.1 del quadre de característiques.
En l’apartat B.2 del quadre de característiques s’assenyala el valor estimat del contracte,
calculat d’acord amb el que preveu l’article 88 TRLCSP, així com la indicació respecte a si el
contracte està o no subjecte a regulació harmonitzada.
El pressupost de licitació formulat per l’Administració es determina a l’apartat B.3 del
quadre de característiques. Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que
concorrin a la licitació del contracte i inclou tributs, taxes i cànons de qualsevol índole que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que neixin per a l’adjudicatari com a
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present plec i
necessàries per a l’execució de l’objecte contractual.
El pressupost de licitació, quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un
exercici pressupostari, es formularà desglossat per anualitats i, quan l’objecte del contracte
es divideixi en lots, s’indicarà desglossat per lots. Ambdues situacions quedaran
expressades en l’esmentat apartat B.3.
Cinquena. Existència de crèdit
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al
pagament de les prestacions objecte d’aquest contracte. La partida pressupostària a la qual
s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta a l’apartat C.1 del quadre de característiques.
S’incorpora a l’expedient la corresponent reserva de crèdit.
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la
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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. En aquest supòsit s’ha de donar compliment a allò que disposa
l’article 67.2 d) del RGLCAP.
Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i
s’autoritzi la despesa amb abast plurianual, d'acord amb el que estableix l'article 36 del Text
Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, i disposicions complementàries, es farà constar a l’apartat C.2 del
quadre de característiques.
Les anualitats que es consignen a l’esmentat apartat restaran afectades pel coeficient
d’adjudicació.
Sisena. Termini i lloc d’execució del contracte.
El termini d'execució del contracte així com els terminis parcials que, en el seu cas,
s’estableixin, seran els previstos en l'apartat D.1 del quadre de característiques, i es
fixaran en el programa de treball que s’aprovi.
Si no s’especifica a l’apartat esmentat, el termini d’execució començarà a comptar a partir de
l’endemà de la signatura del contracte o des de la data que consti al document contractual.
El contracte es podrà prorrogar per acord d’ambdues parts abans de l’acabament del termini
establert en l’apartat anterior i pel termini màxim expressat. Aquests aspectes es recolliran
en l’apartat D.2 del quadre de característiques, de conformitat amb els articles 23 i 303
TRLCSP.
En aquells treballs de tracte successiu el contractista pot estar obligat a presentar un
programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació.
El subministrament objecte de contracte es lliurarà en la forma i lloc que es determina en
l’apartat D.3 del quadre de característiques del contracte.
Setena: Capacitat i solvència de l’empresari per contractar
A) Aptitud i capacitat
Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord
amb el que preveu l’article 54 TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de
contractar recollides a l’article 60 TRLCSP, i en allò que sigui d’aplicació directa de la
directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol
dels mitjans establerts en l’article 74 TRLCSP; que acreditin la solvència econòmica i
financera i tècnica o professional conforme al que es requereixi en l’apartat F.1 del quadre
de característiques del contracte o, en els casos en que així ho exigeixi la Llei, es trobin
degudament classificats conforme al que es requereixi en l’apartat F.4 del quadre de
característiques del contracte.
Així mateix, els empresaris han de gaudir de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del
contracte, el que s’indicarà en l’apartat F.2 del quadre de característiques del contracte.
Per tal que les empreses puguin ser adjudicatàries d’un contracte la seva finalitat o activitat
ha de tenir relació directa amb l’objecte del contracte concret, segons resulti dels seus
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estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament en la documentació aportada.
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 corresponents o la presentació de les certificacions que s’indiquen en
l’annex 1 RGLCAP (article 58 TRLCSP). Així mateix, han d’acreditar la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el que disposen els articles 75 i
78 TRLCSP, segons s’indica en l’apartat F.1 del quadre de característiques.
Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han d’acreditar la seva
capacitat d’obrar mitjançant un informe de la missió diplomàtica permanent o de l’oficina
consular d’Espanya del lloc on tinguin el seu domicili, en el qual consti que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local, en l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte
(10 RGLCAP). A més, han de complir els requisits establerts en l’article 55 TRLCSP.
L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a
aquest efecte, sense que sigui necessari formalitzar-les en escriptura pública fins que no
se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant
l’Administració i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per
exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les
especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta
participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat
respecte a la resta de les empreses licitadores.
Les empreses licitadores o candidates han de manifestar que han tingut en compte, en
elaborar les ofertes, les obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de
protecció de l’ocupació, condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del
medi ambient.
B) Solvència i classificació
B.1) Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional que, d'acord amb els articles 75 i 78 TRLCSP,
es determinen en l’apartat F.1 del quadre de característiques.
Tenen preferència en l’adjudicació del contracte, sempre que dues proposicions igualin en
els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixen de
base per a l’adjudicació, les detallades en l’annex 2. La valoració d’aquests aspectes serà
acumulativa de forma que s’atorgarà 1 punt per a cada aspecte acreditat.
El requisit d’acreditació de la solvència abans esmentada pot ser substituït pel de la
classificació, detallada si escau a l’apartat F.4 del quadre de característiques, de
conformitat amb el que indica l’art. 65 TRLCSP.
Quan no sigui exigible la classificació de l’empresa, si s’aporta però, acredita la seva
solvència, d’acord amb el que disposa article 74.2 TRLCSP
D’acord amb l’article 65.1, segon paràgraf TRLCSP, en cas que una part de la prestació
objecte del contracte hagi de ser realitzada per empreses especialitzades que tinguin una
determinada habilitació o autorització professional, la classificació en el grup corresponent a
aquesta especialització, en cas que s’exigeixi, es pot suplir pel compromís de l’empresari de
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subcontractar l’execució d’aquesta porció amb altres empresaris que disposin de l’habilitació
i, si s’escau, classificació necessàries, sempre que l’import de la part que aquests hagin
d’executar no excedeixi el 50% del preu del contracte.
B.2) A més, podrà exigir-se a les persones jurídiques que especifiquin els noms i la
qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació.
Així mateix, s’indicarà si els licitadors, a més d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la
classificació, s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els
mitjans personals o materials suficients per això, així com si aquests compromisos, que
s’integraran en el contracte, tenen el caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en
l’article 223.f) TRLCSP, o si s’estableixen penalitats, conforme a l’assenyalat en l’article
212.1 TRLCSP per al cas que s’incompleixin per part de l’adjudicatari.
En aquest sentit, tal i com s’estableix a l’article 64.2 TRLCSP, els licitadors hauran de
presentar una declaració responsable de compromís de dedicació o adscripció a l’execució
del contracte els mitjans personals o materials suficients per això.
D’altra banda, d’acord amb l’establert a l’article 64.1 TRLCSP, quan així s’indiqui en
l’apartat F.3 del quadre de característiques del contracte, els licitadors hauran de
presentar una declaració responsable on s’indiquin els noms i la qualificació professional del
personal responsable d’executar la prestació.
En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar
la seva solvència, de conformitat amb el que disposen els articles 75 i 78 TRLCSP. Per tal
de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les
seves integrants. Quan sigui exigible el requisit de classificació, totes les empreses
integrants de la unió temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves
classificacions per reunir els grups i subgrups requerits (article 52 RGLCAP).
Per als casos en què sigui exigible la classificació i concorrin en la unió empresaris
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i
estrangers que sí ho siguin, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva
classificació, i aquests últims, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o
professional.
En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposen els articles
66.1 i 84 TRLCSP i l’article 9.2 RGLCAP.
B.3) En els expedients en els quals sigui adient d’acord amb el tipus de servei i l’import,
l’òrgan de contractació podrà exigir la presentació de certificats expedits per organismes
independents que acreditin que l’empresari compleix determinades normes de garantia de la
qualitat, o de gestió mediambiental, d’acord amb el que disposen els articles 80 i 81
TRLCSP, el que s’indicarà en l’apartat F.5 del quadre de característiques del contracte.
La Mesa o l’òrgan de contractació podrà demanar a l’empresari aclariments sobre els
certificats i documents presentats, o requerir-ho per a la presentació d’altres
complementaris.
Serà causa d’exclusió la no presentació de tots i cadascun dels documents sol·licitats per a
l’acreditació de la solvència.
II. CLÀUSULES ESPECIALS D’ADJUDICACIÓ
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Vuitena: Procediment d’adjudicació i tramitació de l’expedient
8.1 L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació mitjançant el
procediment obert, previst i regulat als articles 157 a 161 TRLCSP.
Quan, de conformitat amb l’article 13 i següents de la TRLCSP, el contracte estigui subjecte
a regulació harmonitzada així s’indicarà en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
La tramitació que d’acord amb els articles 109 a 113 de TRLCSP es segueixi per a
l’expedient, és la que es disposa a l’apartat E del quadre de característiques.
L'òrgan de contractació, d'acord amb el que estableixen els articles 150.4 i 151 TRLCSP,
adjudicarà les prestacions objecte d'aquest contracte al licitador que hagi superat el llindar
mínim de puntuació establert en l’apartat G.1 del quadre de característiques (establert per a
la fase relativa als criteris que depenen de judici de valor) i que en el seu conjunt, faci la
proposició econòmicament més avantatjosa, segons els criteris que s’assenyalen en
l’apartat G.1 del quadre de característiques, i en base a la ponderació que se’ls atribueixi,
sens perjudici de la facultat de declarar-lo desert, quan no hi hagi cap oferta que sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren al plec.
Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades,
renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació. També podrà desistir del
procediment abans de l’adjudicació quan s’adverteixi una infracció no esmenable de les
normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
8.2 Principis ètics i regles de conducta
Els licitadors han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer,
sigui present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment
s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat
d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els licitadors, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les
obligacions següents:
-

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

-

No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte que es
licita.

-

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en el procés de licitació
d’aquesta contractació pública.

En particular, els licitadors assumeixen les obligacions següents:
-

Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de
conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos
les contingudes a l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

-

No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en
l’adjudicació del contracte.

-

No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per
a terceres persones amb la voluntat d’incidir en el procediment contractual.
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-

Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 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.).

-

No utilitzar informació confidencial, coneguda durant la licitació,
directament o indirectament, un avantatge o benefici.

-

Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

per

obtenir,

comportar una

Novena: Presentació de proposicions
L’òrgan de contractació anunciarà la licitació del contracte en els corresponents diaris
oficials, d’acord amb l’establert en el TRLCSP, així com en el seu perfil del contractant.
En la plataforma de contractació pública de la Generalitat de Catalunya,
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ECO s’ha de publicar la informació relativa a la
convocatòria de la licitació del contracte, incloent-hi els plecs de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques i qualsevol altra documentació
complementària necessària.
La presentació de proposicions suposa, per part del licitador, l'acceptació incondicional de la
totalitat de les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que reuneix totes i cada
una de les condicions exigides per contractar amb l'Administració.
La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i amb claredat. No s'accepten aquelles
que tinguin omissions, errors o guixades que impedeixin conèixer, clarament, allò que
l’Administració cregui fonamental per considerar-la.
Si alguna proposició no concordés amb la documentació examinada i admesa, incorporés un
import manifestament erroni o el licitador hagués reconegut que pateix algun error o
inconsistència que la facin inviable, ha de ser desestimada per la mesa de contractació. Pel
contrari, no pot ser rebutjada una proposició si només es canvien o s’ometen algunes
paraules del model establert que no alterin el seu sentit.
Si s’admeten variants, la proposició que presenti cada licitador pot incloure totes aquelles
solucions que consideri adient oferir en relació amb l’objecte del contracte, amb els requisits,
modalitats i característiques tècniques fixades al plec de prescripcions tècniques particulars.
Les variants s’han de presentar en la forma establerta en aquest apartat i no poden superar
el pressupost màxim del contracte.
9.1 Termini i lloc de presentació
Les proposicions s’han de presentar en la forma, en el lloc i en el termini assenyalats a
l'anunci de licitació publicat al diari oficial corresponent i/o en el perfil de contractant, segons
escaigui.
9.2 Presentació per correu
Quan les proposicions s'enviïn per correu, s'han de remetre en el lloc indicat en l’apartat
anterior i complir els requisits assenyalats a l'article 80.4 RGLCAP. En aquest cas, el
licitador ha de justificar la data d’imposició de la tramesa en l’oficina postal i anunciar a
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l’òrgan de contractació la remissió de la proposició mitjançant tèlex, fax, telegrama o per
correu electrònic en el mateix dia de l’acabament del termini de presentació de proposicions.
La comunicació per correu electrònic que s’ha remès la proposició és vàlida si consten la
transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions i si
s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.
La proposició enviada per correu no serà admesa en cap cas si, transcorreguts deu dies
naturals des de l’acabament del termini de presentació de proposicions, no ha arribat a
l’òrgan de contractació.
Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o
perquè l’òrgan de contractació hagi rebut les proposicions trameses per correu dins dels deu
dies naturals següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de
comunicar als licitadors la nova data d’obertura de proposicions.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9.3 Nombre de proposicions per licitador
Cada licitador únicament pot presentar una proposició. En tot cas, si el contracte es troba
dividit en lots, pot presentar proposicions a cadascun dels lots als quals concorri.
Si un licitador s’ha presentat individualment, no pot fer-ho en una unió temporal d’empreses.
Si un licitador s’ha presentat en una unió temporal d’empreses, no pot figurar en cap altra.
Qualsevol incompliment d’aquestes prohibicions dóna lloc a la inadmissió o a l’exclusió de
totes les proposicions subscrites pel licitador.
9.4 Forma de presentació
D’acord amb el que preveu l’article 150.4 TRLCSP, en l’apartat G2 del quadre de
característiques s’especifica el nombre de sobres que han de presentar els licitadors,
segons els criteris d’adjudicació establerts específicament per a aquest contracte.
Concretament els licitadors han de presentar els sobres que es detallen a continuació:
•
•

Sobre A: Documentació administrativa.
Sobre C: Proposició econòmica i documentació relativa als criteris quantificables
automàticament.

Els licitadors han de presentar les seves proposicions:
1. En sobres tancats i firmats pel licitador o per la persona que el representi, a l’exterior
de cadascun dels quals cal fer constar:
•

La referència i l’objecte del contracte al qual liciten:
Núm. expedient ...........................
Objecte ........................................

•

El nom i els cognoms del licitador o la raó social de l’empresa, i el seu
corresponent NIF o CIF.

•

El número i la denominació de cada sobre:
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Sobre A: Documentació administrativa.
Sobre C: Proposició econòmica i documentació relativa als criteris
quantificables automàticament.
2. Dintre de cada sobre s’ha d’incloure un índex en un full independent, amb el seu
contingut ordenat numèricament.
3. Tots els documents que es presentin han de ser originals, còpia autèntica, segons la
legislació vigent, o fotocòpia compulsada per l’òrgan administratiu competent.
4. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma
oficial al català o al castellà.
5. La documentació que integri la proposta es presentarà en suport paper i en suport
electrònic.
Dins de cada un dels sobres el licitador presentarà la documentació que hi
correspongui en suport paper, acompanyada d’un suport informàtic (CD, USB, ...) on
es reprodueixi, en format PDF, únicament la documentació en suport paper
continguda en aquell sobre.
Per tal de facilitar el posterior tractament informàtic de la documentació aportada en
els diversos suports informàtics els licitadors reduiran al màxim la quantitat d’arxius
annexats.
Serà causa d’exclusió la incorporació dins d’un suport informàtic de més
documentació que la continguda en suport paper en cada sobre.
Desena. Contingut de les proposicions

Sobre A: Documentació administrativa
a.1) Les empreses licitadores han d’aportar una declaració responsable en la qual indiquin
que compleixen, en el moment de presentació de les proposicions, els requisits de capacitat
i de solvència establerts en la clàusula setena d’aquest plec, d’acord amb el model que
s’adjunta com a annex 3 d’aquest plec.
Així mateix, aquesta declaració ha de fer referència a la capacitat suficient del representant
per comparèixer i signar proposicions en nom de l’empresa, com també, si s’escau:
-

-

En cas que concorrin qualsevol de les circumstàncies establertes en l’annex 2 sobre la
referència, per ordre de prelació, en l’adjudicació del contracte els diferents aspectes que
li siguin d’aplicació al licitador per tal que es puguin tenir en compte.
En cas de tractar-se d’una empresa estrangera a la submissió als jutjats i tribunals
espanyols

Per tal d’establir el caràcter confidencial de les dades i documents aportats per les empreses
licitadores, han de complimentar la declaració de confidencialitat que es recull en l’annex 5.
Pel que fa a les obligacions tributàries les empreses licitadores podran, sempre que estiguin
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d’acord, autoritzar a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat a obtenir les
dades o documents directament dels òrgans administratius competents. A tal efecte hauran
de presentar l’autorització expressa que consta en l’annex 6.
D’acord amb el que estableix l’article 146.4 TRLCSP, l’acreditació de la possessió de la
documentació exigida per acreditar el compliment dels requisits a què es refereix la
declaració responsable, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta
d’adjudicació per haver presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament, amb caràcter
previ a l’adjudicació. Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses
licitadores, per tal de garantir la correcta finalització del procediment i en qualsevol moment
anterior a l’adopció de la proposta d’adjudicació, que aportin la documentació acreditativa de
les condicions establertes per ser adjudicatari del contracte.
Quan així s’assenyali en l’apartat F2 del quadre de característiques del contracte, una
declaració per la qual, si una part del contracte ha de ser executada per empreses
especialitzades que tinguin una determinada habilitació o autorització professional, o que
estiguin classificades en el grup corresponent a aquesta especialització, es comprometen a
subcontractar aquesta execució a empreses que compleixin l’esmentar requisit, sempre que
l’import de la part del contracte que hagi de ser realitzada per aquests no excedeixi del 50%
del preu del contracte.
Quan així s'exigeixi en l’apartat F3 del quadre de característiques del contracte, en
aplicació de l’establert a l’article 64.1 TRLCSP una declaració responsable on s’indiquin els
noms i la qualificació professional del personal responsable d’executar la prestació.
Quan així s'exigeixi en l'apartat M del quadre de característiques del contracte, la
indicació de la part del contracte que tinguin previst subcontractar, tot assenyalant el seu
import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència
tècnica o professional, dels subcontractistes a qui pensin encomanar la seva realització
(article 227.2.a TRLCSP).
Una manifestació per escrit que en la proposició presentada s'han tingut en compte les
obligacions derivades de les disposicions vigents en matèria de protecció de l'ocupació,
condicions de treball i prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.
En cas que concorrin qualsevol de les circumstàncies establertes en l’annex 2 sobre la
preferència, per ordre de prelació, en l’adjudicació del contracte una declaració única on es
recullen els diferents aspectes que li siguin d’aplicació al licitador per tal que es puguin tenir
en compte.
a.2) Els licitadors també poden optar per la presentació del document europeu únic de
contractació (DEUC) i, en aquest cas, l’hauran de complementar amb totes aquelles
declaracions indicades en l’apartat precedent (a.1) que no reculli el DEUC.

Sobre C: Proposició econòmica i documentació relativa als criteris quantificables
automàticament
Els licitadors inclouran en aquest sobre, separat de l’anterior, tota la documentació
relacionada amb els criteris, que tal i com s’indica en l’apartat G2 del quadre de
característiques del contracte, es considerin de valoració automàtica, és a dir, avaluables
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per referència a quantitats o percentatges o determinables per aplicació de trams numèrics
amb llindars divisoris o fórmules aritmètiques, entre d’altres el preu o oferta econòmica.
La proposició econòmica es presentarà d’acord amb el model que s'adjunta com a annex 4.
En l'import de l'oferta s'entendran compresos a tots els efectes, els impostos i càrregues
fiscals de qualsevol índole que gravin l'execució del contracte llevat de l’IVA que
s’expressarà en partida independent.
La proposició econòmica no podrà superar els/l’import/s expressat/s en l’apartat B3
del quadre de característiques d’aquest plec.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empresaris hauran de ser signades
pels representants de totes les empreses que la componen.
Si així es requereix en l'apartat M del quadre de característiques del contracte, s’ha
d’incloure en el sobre C la indicació de la part del contracte que es tingui previst
subcontractar, tot assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui
pensi encomanar la seva realització.

Onzena. Mesa de contractació

11 Mesa de contractació en un sol acte (2 fases)
D’acord amb l’article 11.2 del DL 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, les reunions de la mesa de contractació s’unifiquen en un sol acte, amb
una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic.
11.1 Fase interna
11.1. Obertura del Sobre A i qualificació de la documentació administrativa
Conclòs el termini de presentació de proposicions, la mesa de contractació, integrada pels
membres que figuren a l’apartat Q del quadre de característiques del contracte, es
constitueix per obrir, verificar i qualificar la documentació administrativa presentada pels
licitadors en el sobre A.
Si la mesa observa defectes o omissions esmenables en aquesta documentació, ho ha de
comunicar als licitadors afectats, ja sigui en el número de fax o en l’adreça de correu
electrònic que hagin indicat, per tal que els esmenin davant la mesa en un termini no
superior a tres dies hàbils.
Així mateix, d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la mesa pot sol·licitar al licitador aclariments
sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti d’altres
complementaris. En aquest cas, el licitador disposa d’un termini no superior a cinc dies
naturals.
Transcorreguts els esmentats terminis i esmenats, en el seu cas, els defectes o omissions
de la documentació presentada, la mesa ha de determinar els licitadors que s’ajusten als
criteris de solvència i capacitat establerts, i pronunciar-se expressament sobre les admeses
a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig.
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11.2 Fase pública. Obertura del sobre C (Proposició econòmica i documentació
relativa als criteris quantificables automàticament)
La Mesa es reunirà en un acte públic on es dona vista a les proposicions valorables
mitjançant un judici de valor i a l’informe tècnic, si n’hi ha. A més s’han de llegir els acords de
la Mesa adoptats en fase interna sobre l’admissió o inadmissió i la puntuació de les
proposicions valorables mitjançant un judici de valor.
Finalment, s’han d’obrir i llegir les propostes valorables de forma automàtica. Sempre que
sigui possible, s’ha de proposar l’empresa adjudicatària d’acord amb la puntuació final que
en resulti. En cas que aquesta proposta d’adjudicació no sigui possible en aquell moment, es
lliurarà el contingut de tots els sobres C al ponent de la Mesa a fi que elabori el corresponent
informe de valoració.
De tota l’actuació duta a terme conforme als apartats anteriors, s’ha de deixar constància en
les actes corresponents, en les quals cal reflectir el resultat del procediment i les seves
incidències.
11.3 Notificació dels actes d’inadmissió de licitadors de la mesa de contractació
L'acte d’inadmissió d'un licitador li pot ser notificat en el mateix acte públic, si fos possible,
per trobar-s’hi present algun representant de l'empresa, o, en el seu defecte, d'acord amb el
procediment establert en la LPACAP.
11.4 Valoració de les proposicions i adjudicació
La mesa de contractació és l'òrgan competent per valorar les proposicions. A aquest efecte,
pot sol·licitar, abans de formular la seva proposta, tots els informes tècnics que consideri
necessaris. Igualment, pot sol·licitar-los, quan ho cregui adient, verificar que les proposicions
compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs, d’acord amb l'article 160.1
TRLCSP.
La proposta d’adjudicació no crea cap dret a favor del licitador proposat davant
l’Administració, que no els adquireix fins que no se li hagi adjudicat el contracte. En tot cas,
quan l’òrgan de contractació no adjudiqui el contracte d’acord amb la proposta formulada, ha
de motivar la seva decisió.
Quan l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el preu,
l’adjudicació s’ha de fer en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de
l’obertura de les proposicions.
Quan per a l’adjudicació del contracte hagin de tenir-se en compte una pluralitat de criteris,
el termini màxim per efectuar l’adjudicació serà d‘un mes a comptar des de l’obertura de les
proposicions, excepte que s’hagués establert altre en el plec de clàusules administratives
(d’acord amb l’article 8 del DL 3/2016).
El termini indicat en l’apartat anterior es redueix a quinze dies en el cas de tramitació urgent
de l’expedient, d’acord amb el que determina l’article 112.2.b) TRLCSP.
11.5 Proposicions amb valors anormals o desproporcionats
L'òrgan de contractació pot establir, en l’apartat G3 del quadre de característiques del
contracte, els paràmetres objectius en virtut dels quals s’ha d’entendre que la proposició no
pot ser complerta per ser anormal o desproporcionada.
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Quan s'identifiqui una proposició que pugui ser considerada anormal o desproporcionada,
cal donar audiència al licitador i actuar d’acord amb el previst en els apartats 3 i 4 de l’article
152 TRLCSP.
11.6 Classificació de les ofertes
L’òrgan de contractació classificarà, per ordre decreixent, les proposicions presentades i que
no hagin estat declarades desproporcionades o anòmales d’acord amb a l’assenyalat en
l’article 152 TRLCSP. Per realitzar aquesta classificació, atendrà als criteris d’adjudicació
assenyalats a l’apartat G1 del quadre de característiques del contracte o en l’anunci,
podent sol·licitar tots aquells informes tècnics que estimi pertinents.
En cas que l’únic criteri a considerar sigui el preu s’entendrà que l’oferta econòmicament
més avantatjosa és la que incorpora el preu més baix.
En el supòsit que dues o més proposicions s’igualin com a més avantatjoses, segons la
ponderació establerta en els criteris d’adjudicació que es determinen a l’apartat G.1 del
quadre de característiques del contracte, tindrà preferència en l’adjudicació aquella
empresa que acrediti que concorren, per ordre de prelació, qualsevol de les circumstàncies
establertes en l’annex 2 sobre la preferència en l’adjudicació del contracte.
11.7 Successió en el procediment
Tal com estableix l’article 149 TRLCSP, si, durant la tramitació del procediment i abans de
l'adjudicació, s’extingeix la personalitat jurídica de l'empresa licitadora per fusió, escissió o
per la transmissió del seu patrimoni empresarial, la societat absorbent, el resultant de la
fusió o la beneficiària de l'escissió o l'adquirent del patrimoni, la succeirà en la seva posició
en el procediment, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i manca de prohibicions
de contractar, i acrediti la solvència en les condicions exigides en aquest plec per participar
en el procediment d'adjudicació.
Dotzena. Presentació de documentació del proposat com a adjudicatari
Un cop determinada l’oferta econòmicament més avantatjosa, l’òrgan de contractació
requerirà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat per tal que en el termini de 10 dies
hàbils a comptar des del següent al dia en que s’ha rebut el requeriment presenti, de
conformitat amb l’article 146 TRLCSP, la documentació relativa al compliment dels requisits
de capacitat i solvència establerts en la clàusula setena d’aquest plec (d’acord amb la
declaració efectuada mitjançant l’annex 3 o el DUEC a l’inici del procediment) i, de
conformitat amb l’article 151.2 TRLCSP, la següent documentació:
1. Pel que fa a les seves obligacions tributàries:
a) Acreditació que es troba al corrent de l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
Si l’empresa proposada com a adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques, i està obligada a pagar-lo, 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, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 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 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, ha de presentar una declaració responsable en què
s’especifiqui el supòsit legal d’exempció.
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Les agrupacions i unions temporals d’empreses han d’acreditar l’alta en l’impost, sense
perjudici de la titulació que correspongui a les empreses que la integren.
b) En el cas que no hagi autoritzat l’Administració a l’obtenció de forma directa de
l’acreditació de la documentació detallada a continuació cal que aporti, a més:
-

Certificat positiu, emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, que
acrediti que l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i
que no té deutes de naturalesa tributària amb l’Estat.

-

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, que acrediti que
es troba al corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la
Seguretat Social.
A aquest efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica,
informàtica o electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment de les
obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions
de l’article 15.4 RGLCAP.

c) Certificat positiu, emès per les intervencions delegades o l’Agència Tributària de
Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba al corrent de les seves obligacions tributàries
i que no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat de Catalunya. Si no disposa
del certificat, la mesa de contractació l’ha de demanar d’ofici i incorporar-lo a l’expedient.
No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els
documents tot just assenyalats, ho ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable.
2. Constitució de la garantia definitiva que, en el seu cas, sigui procedent, d’acord amb el
que s’estableix en l’apartat J del quadre de característiques del contracte.
3. Resguard acreditatiu, si escau,

del pagament dels anuncis de licitació corresponents.

4. Qualsevol altra documentació que específicament, i per la naturalesa del contracte, es
determini a l’apartat H del quadre de característiques del contracte.
5. Quan es sol·liciti en l’apartat H del quadre de característiques la documentació relativa a
la prevenció de riscos laborals i coordinació d’activitats empresarials.
De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a
sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en que hagin
quedat classificades les ofertes.
Tretzena. Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa ha de constituir a
disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en
l’apartat J del quadre de característiques del contracte en el termini assenyalat en la
clàusula anterior.
No obstant això, ateses les circumstàncies del contracte, l’òrgan de contractació pot eximir
l’adjudicatari d’aquesta obligació, el que ha de justificar adequadament en l’apartat J del
quadre de característiques del contracte.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 TRLCSP.
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En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la garantia definitiva, es
presti una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació del contracte, de
manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte.
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 quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa el TRLCSP.
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui,
en el termini de quinze dies des de l’execució.
En cas d’efectuar-se la garantia definitiva mitjançant el sistema de retenció de part del preu,
la quantitat de la garantia serà retinguda en la primera factura que se’n derivi del contracte.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors,
l’Administració pot resoldre el contracte.

III.

PERFECCIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Catorzena. Adjudicació
Un cop rebuda la documentació a què fan referència les clàusules anteriors i constituïda la
garantia definitiva, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dins dels cinc dies
hàbils següents a la recepció de la documentació.
No podrà declarar-se deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
admissible d’acord amb els criteris del plec.
L’adjudicació del contracte haurà de ser motivada, es notificarà als candidats o licitadors i
simultàniament es publicarà al perfil del contractant.
La notificació haurà de contenir la informació establerta en l’article 151.4 TRLCSP.
D’acord amb l’article 87.4 RGLCAP, un cop adjudicat el contracte i transcorreguts els
terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions queda a disposició dels interessats. Si aquests no retiren la
seva documentació en els sis mesos següents a la data en què se’ls notifiqui l’adjudicació
l’administració no està obligada a custodiar-la i la retornarà al licitador.
Si s'hagués presentat un certificat expedit pel RELI, l'adjudicatari ha de reiterar, abans de la
signatura del contracte, la vigència de les circumstàncies que van motivar la seva expedició.
Quinzena. Formalització i perfecció del contracte
Els contractes que celebrin les Administracions Públiques hauran de formalitzar-se en
document administratiu que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint
l’esmentat document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. No obstant el
contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, essent al seu càrrec
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les corresponents despeses. En cap cas es podran incloure en el document en què es
formalitzi el contracte clàusules que impliquin alteració dels termes de l’adjudicació.
La formalització del contracte haurà d’efectuar-se no més tard dels cinc dies hàbils següents
a aquell en que rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista en l’article 151.4 TRLCSP.
En el cas que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses, abans de formalitzar el
contracte, ha de presentar l’escriptura pública de constitució de la unió, en la qual consti el
nomenament del seu representant o apoderat únic, amb poders suficients per exercir els
drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a que s’extingeixi.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dins dels
terminis indicats, l’Administració podrà acordar la incautació sobre la garantia.
En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà
al contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar.
La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució, llevat
que sigui de tramitació d’emergència de conformitat amb l’article 113 TRLCSP.
S’han de publicar en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació totes les
formalitzacions de contracte d’import igual o superior a 18.000 €. Les formalitzacions dels
contractes d’import igual o superior a 100.000 € s’han de publicar, a més, en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

IV. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Setzena. Supervisió i control de l’execució del contracte
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i
d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de
contractació.
L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització
del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest.
.
Dissetena. Responsable del contracte
S’especificarà en l’apartat K.1 del quadre de característiques del contracte l’encarregat
de la supervisió i control en l’execució del contracte.
Divuitena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte i dels
terminis parcials establerts en els documents contractuals, inclòs el programa de treball si
escau.
Si en relació amb qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora per
causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions
establertes en l’article 213 TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia
o per la imposició de les penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del
TRLCSP. L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
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imputables al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte.
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les
quals el contractista es compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o
materials o bé quan s’estableixin condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat
amb allò establert en l’article 118 TRLCSP, es podrà acordar la imposició de les
corresponents penalitats en els termes i condicions establerts en l’article 212 TRLCSP.
Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es faran efectius
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’hagués constituït, quan
no es puguin deduir de les esmentades certificacions.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret
l’Administració originats per la demora del contractista.
Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa
l’article 213.2 de la TRLCSP.
En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació
prèvia per part de l’Administració.
Dinovena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixin, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
V. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.
Vintena. Abonaments al contractista
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments
efectivament lliurats i formalment rebuts per l’Administració.
El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb
la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 TRLCSP.
En cas que el contractista sigui una persona física, l’Administració efectuarà sobre l’impost
del contracte (exclòs l’IVA) la corresponent retenció de l’impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, en el percentatge que normativament es determini.
La forma de pagament s’estableix en l’apartat K.3 del quadre de característiques del
contracte.
En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en l’article 218 TRLCSP.
Vint-i-unena. Responsabilitat
El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments
realitzats, com també de les conseqüències que es derivin per a l’Administració o per a
tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució
del contracte.
El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys
i perjudicis que es causin a tercers 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 l’Administració.

Vint-i-dosena. Altres obligacions del contractista.
22.1 OBLIGACIONS ESSENCIALS
a) Obligacions laborals
L’adjudicatari està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

b) Llengua en l’execució del treball
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en
els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que
es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En particular, l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en
l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la
descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es
determina en el plec de prescripcions tècniques. Per tant, conjuntament amb el lliurament
dels béns objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals
corresponents, així com tota la documentació tècnica necessària per que funcioni, al menys
en llengua catalana.
En tot cas, la seva procedència i termini s’especificaran en l’apartat K.4 del quadre de
característiques del contracte.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han
d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la
Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.
c) Protecció de dades de caràcter personal
Amb caràcter general, el contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei
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orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i
el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, en relació amb les dades personals a les
quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte, que corresponen a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ser
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 terceres persones fora de l’estricte àmbit de
l’execució directa del contracte,.

d) Principis ètics i regles de conducta
El contractista ha d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar,
fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer,
sigui present o pugui afectar la relació contractual. Particularment s’abstindrà de realitzar
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure
concurrència.
Amb caràcter general, el contractista, en l’exercici de la seva activitat, assumeix les
obligacions següents:
Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les
prestacions a licitar.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
En particular, els contractista assumeix les obligacions següents:
Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte
d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes a
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE.
No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos o per a
terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual.
No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.
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.
Complir les obligacions de facilitar informació 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.
Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de
les obligacions contingudes en aquesta clàusula.
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e) En cas que es requereixi per executar el contracte altres obligacions especifiques es
concretarà en l’apartat L.1 del quadre de característiques.
22.2 OBLIGACIONS SOCIALS
a) El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les
mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
b) L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha
d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús de
llenguatge i de la imatge.
c) L’empresa contractista ha d’aportar mesures per prevenir, controlar i eradicar
l’assetjament sexual, així com l’assetjament per raó de sexe.
d) Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte, han
de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots, tal
com són definits aquests termes en la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat
d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
e) L’empresa contractista i, si escau, la subcontractista, ha d’establir mesures que
afavoreixin la conciliació de la vida personal i/o familiar de les persones treballadores
adscrites a l’execució del contracte.

22.4 ALTRES OBLIGACIONS
a) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de l’anunci de licitació
(l’import màxim es determina a l’apartat P del quadre de característiques del contracte),
de la formalització del contracte i de qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les
disposicions vigents, en la forma i condicions que aquestes assenyalin.
b) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec de
les despeses del lliurament i el transport dels béns objecte del subministrament al lloc
convingut.
c) En cas que l’objecte del contracte requereixi condicions especials d’execució es
concretarà en l’apartat K.2 del quadre de característiques.
Vint-i-tresena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan de
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la resolució i els
seus efectes.
Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i
exhaureixen la via administrativa.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment
establert en l’article 211 del TRLCSP.
Vint-i-quatrena. Modificació del contracte
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Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot introduir modificacions en
els supòsits i en la forma prevista en el Títol V del Llibre I, d’acord amb el procediment
regulat a l’article 211 TRLCSP i conforme allò establert per la Directiva 2014/24/UE, de 26
de febrer, sobre contractació pública.
Les modificacions del contracte hauran de formalitzar-se conforme a l’establert en l’article
156 TRLCSP.
Es preveuen com a causes específiques de modificació les següents:

-Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista per
raons
econòmiques o tècniques o perquè una nova adjudicació pugui generar inconvenients
significatius o un augment substancial de costos per a l’Administració, amb un límit màxim
global del 50% del valor inicial del contracte. Les modificacions dels contractes que es
derivin de prestacions addicionals o de circumstàncies imprevistes, s’hauran de publicar a la
plataforma de contractació pública de Catalunya, en el termini màxim de 30 dies a comptar
de la formalització de la modificació.
- La cessió del contracte.
-La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, aportació o
transmissió d’empresa o branca d’activitat.

Les especificacions relatives a les modificacions del contracte s’establiran, si s’escau, en
l’apartat S del quadre de característiques.
Vint-i-cinquena. Suspensió del contracte
En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 TRLCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar un representant
de l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies
hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li
causin.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE
PREUS.
Vint-i-sisena. Cessió dels contractes
Els drets i obligacions dimanats del contracte podran ser cedits a un tercer sempre que les
qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del
contracte .
En general, el contractista podrà cedir a un tercer els drets i obligacions dimanants del
contracte prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits
establerts a l’article 226 TRLCSP.
Vint-i-setena. Subcontractació
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El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte
d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat M del quadre de
característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix
apartat. Les prestacions parcials que l’empresa adjudicatària subcontracti amb terceres
persones no poden excedir el percentatge que figuri en l’apartat M del quadre de
característiques. En el cas que no figuri en aquest apartat un límit especial, el contractista
pot subcontractar fins a un percentatge que no excedeixi del 60 per cent de l’import
d’adjudicació. Per al còmput d’aquest percentatge màxim no es tenen en compte els
subcontractes conclosos amb empreses vinculades al contractista principal, en els termes
de l’article 42 del Codi de Comerç.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen
en l’article 227.2 TRLCSP.
Les empreses licitadores han d’indicar en l’oferta la part del contracte que tenen previst
subcontractar, assenyalant l’import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als quals tingui previst
encomanar la seva realització.
Les subcontractacions que no s’ajustin al que s’ha indicat en l’oferta, ja sigui per haver
recorregut a empreses diferents de les indicades nominativament l’oferta, o per
subcontractar parts de la prestació diferents a les acordades, no es podran subscriure fins
que transcorrin vint dies des que s’hagués cursat la notificació a l’Administració i aportat les
justificacions sobre l’aptitud del contractista, sempre que l’Administració no hagi notificat
dintre d’aquest termini que s’hi oposa.
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a l’Administració, anticipadament i per escrit, la
intenció de fer subcontractes. Ha d’assenyalar la part de la prestació que vol subcontractar i
la identitat del subcontractista i ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest
subcontractista per executar la prestació. Igualment, ha de justificar, després d’haver
sol·licitat a l’empresa subcontractada les dades oportunes, que aquesta empresa compleix
totes les obligacions en matèria de seguretat i salut laborals, més en concret, que s’ajusta al
que preveu la normativa quant a la coordinació d’activitats preventives i posada a disposició
dels recursos preventius quan aquests siguin necessaris, de conformitat amb el Reial decret
171/2004, de 30 de gener, de desenvolupament de l’article 24 de la Llei de prevenció de
riscos laborals.
La infracció de les condicions establertes en l’article 210 anteriorment esmentat per procedir
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, poden donar lloc, a la imposició al contractista d’un penalitat de fins un 50%
de l’import del subcontracte.
Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà,
per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant l’Administració. El
coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui
no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
En cap cas pot concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels
supòsits de l’article 60 TRLCSP.
El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació,
d’acord amb la legislació laboral, així com de les mesures previstes per a la coordinació
d’activitats.
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El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 228 i 228
bis del TRLCSP.
Quan així es determini en l’apartat M del quadre de característiques, és obligatòria la
subcontractació amb tercers no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu
conjunt, no excedeixin del 50% de l’import del pressupost del contracte i sempre i quan
concorrin les circumstàncies detallades en l’article 227.7 TRLCSP. Aquesta obligació es
considera una condició especial d’execució del contracte als efectes previstos en els articles
212.1 i 223.f) TRLCSP.
Vint-i-vuitena. Revisió de preus
La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi executat en un 20% del
seu import i hagi transcorregut un any des de la seva adjudicació. La resta de condicions de
la revisió de preus es regeix pels articles 89 A 94 TRLCSP.
En tot cas, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es detalla a
l’apartat N del quadre de característiques.
La revisió de preus, si escau, s’haurà de tramitar com una modificació de contracte.
VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-novena. Recepció i liquidació
La recepció i liquidació dels subministraments es realitzarà conforme el que disposen els
articles 222 i 292 del TRLCSP.
En el termini màxim d'un mes des de la realització de l'objecte del contracte, l'Administració
portarà a terme l'acte formal de conformitat o recepció, a partir del qual començarà a
comptar el termini de garantia.
L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les
prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la
realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de la
seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis
o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de
l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.
Trentena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva
El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat O del quadre de característiques i
començarà a computar-se a partir de la recepció dels subministrament.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la reposició
dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient..
Si els béns no són aptes peer a la seva gfinalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha presumpció que la reparació o la
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte
de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui dret al pagament dels béns, o si escau,
a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
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Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini
de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva,
d’acord amb el fque estableix l’article 102 del TRLCSP.

Trenta-unena. Resolució dels contractes: causes i efectes
Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 216.6,
223, 225 , 299 i 300 del TRLCSP. En particular, l’incompliment de les obligacions
contractuals essencials són causa de resolució del contracte.
És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes en
relació a la prevenció de riscos laborals i a la subcontractació.
Pot ser causa de resolució del contracte la infracció de les condicions establertes per a
procedir a la subcontractació així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista.
També és causa de resolució del contracte l’incompliment de l’obligació del contractista de
guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin
relacionats amb l’objecte del contracte.
Així mateix, és causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
previstes en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les
obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte,
es tindrà en compte la certificació emesa per la persona designada per l’administració per
dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del contracte. No obstant això, amb caràcter
previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, l’òrgan de contractació podrà
requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català
amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 TRLCSP, o amb aplicació del
sistema específic de penalitats que, si s’escau, prevegi el Plec de clàusules administratives
particulars, el que s’especificarà en l’apartat R del quadre de característiques del
contracte.
Finalment, també és causa de resolució del contracte l’incompliment dels principis ètics i
regles de conducta especificats en la clàusula 23.1.
En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP.
Trenta-dosena. Règim de recursos
Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la
modificació i la resolució d'aquest contracte es resolen per l'òrgan de contractació, els
acords del qual posen fi a la via administrativa.
Els actes de l’òrgan de contractació seran immediatament executius, posant fi a la via
administrativa. Contra aquestes resolucions podrà interposar-se potestativament recurs de
reposició en el termini d’un mes, comptat a partir del següent al de notificació de la resolució
o ser impugnat directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot i això sens perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri
procedent.
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Trenta-tresena. Jurisdicció competent
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i
l’extinció d’aquest contracte.
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ANNEX 2
CRITERIS DE PREFERÈNCIA EN L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
1. En cas que les empreses públiques o privades que, en el moment d’acreditar la
solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al 2 per cent.
Si diverses empreses licitadores queden igualades quan a la proposició més avantatjosa
i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al 2 per cent, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte
l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un percentatge més elevat de
persones treballadores fixes amb discapacitat.
2. La proposta presentada per una empresa dedicada específicament a la promoció i
inserció laboral de persones en situació d’exclusió social, regulades en la llei
27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses
d’inserció sociolaboral. Es valorarà el compromís formal de l’empresa licitadora de
contractar, com a mínim per al 30% dels seus llocs de treball, persones en situació
d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats
importants per a integrar-se en el mercat de treball ordinari, que estiguin incloses en
algun dels col·lectius següents:
a) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen
els requisits establerts per l’article 6.1 de la llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció
de menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
3. Les proposicions que presentin productes de comerç just.
En cas que l’empat fos entre dues o més empreses que acreditessin aquesta condició de
productes de comerç just, es decidirà la proposta d’adjudicació a favor de la proposició
que presenti l’oferta econòmica més baixa. En cas de continuar l’empat després
d’aplicar aquest criteri, es decidirà la proposta d’adjudicació per sorteig.
Les empreses licitadores que presentin productes que tinguin la qualificació de comerç
just han d’acredtar en la documentació de la proposició de licitació la procedència i el
sistema d’elaboració, mitjançant certificacions de caràcter fefaent que permetin a la
mesa de contractació comprovar-ne l’autenticitat.
4. Les empreses licitadores que acreditin haver creat en els darrers anys majors
oportunitats d’ocupació per a persones en situació d’exclusió social o en greu risc
d’arribar-hi, les quals estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrarse en el mercat de treball ordinari, que estiguin incloses en algun dels col·lectius
següents:
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a) Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que
tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
b) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
c) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen
els requisits establerts per l’article 6.1 de la llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda
mínima d’inserció.
d) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció
de menors.
e) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.
f) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una
ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses.
g) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin,
segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
h) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.
La creació d’oportunitats d’ocupació per als col·lectius esmentats pot acreditar-se
mitjançant la presentació de contractes de treball, tallers d’ocupació, plans formatius i
programes de seguiment tutorial, entre altres mitjans.
5. Les empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica o professional,
compleixin les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes en el mercat de treball establertes de conformitat amb el que preveu
l’article 33 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes.
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ANNEX 3
Declaració responsable
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom
propi / en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador únic,
solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura pública
atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de protocol ..., declara
sota la seva responsabilitat, com a empresa licitadora del contracte .................................,
a) Que està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la
solvència requerida i no es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per
contractar establertes en l’article 60 del Text refós de la llei de contractes del sector públic,
aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i, en allò que és d’aplicació
directa de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. En
aquest sentit, em comprometo a aportar la documentació acreditativa del compliment
d’aquests requisits en cas de resultar adjudicatari.
b) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament
general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre.
c 1) Que l’empresa està integrada per menys de 50 treballadors
O
c 2) Que la plantilla està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al
2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives de conformitat amb la normativa
vigent.
d) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per
a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal.
e) Que la informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament
cert.
f) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és (...)
g) Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb
la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de documentació
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica.
h) Que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i notificacions en el
procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, formalització,
modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte és (...)
i) Que en el moment de presentació de la/es proposició/ns es compleixen els requisits de
capacitat i de solvència establerts en la clàusula setena d’aquest plec.
I per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data ) Signatura
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ANNEX 4
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA

El/la
Sr./Sra.......................................................................................................
amb
domicili
a
.......................................,
al
carrer.........................................
número............, i amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les
condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del
contracte ................., amb expedient número
............................
, es compromet
(en nom propi / en nom i representació de l’empresa)
A executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats,
A prendre a càrrec seu la prestació del subministrament de targetes regal per un valor
nominal màxim de 100.000,00 € (no subjecte a l’IVA), entenent que aquest valor té caràcter
estimatiu i no vinculant. L’import final del contracte resta condicionat als resultats de les
promocions comercials de l’EAJA vinculades a la fidelització d’agents venedors.
Així mateix es compromet a aplicar al subministrament el descompte sobre l’import nominal
de les targetes que es fa constar seguidament:
%

Descompte ofert sobre l’Import nominal de
les targetes

I per que consti signo aquesta oferta econòmica.
(lloc i data)
Signatura de l’empresa licitadora o de l’apoderat.
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ANNEX 4 bis
DECLARACIÓ SOBRE DISPONIBILITATS PER DEPARTAMENTS
El/la
senyor/a
_______________________
en
nom
propi
o
com
a
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/da...), declaro sota la meva responsabilitat, com a
licitador/a
de
l’expedient
de
contractació,
que
l’empresa________________________________, DECLARA:
Que als efectes d’allò previst en el punt G.1 (criteris d’adjudicació), apartats b), c.1) i c.2), i
en el punt G.2 (forma de presentació. Sobre C) del quadre de característiques del contracte,
la licitadora disposa de:
•

Catàleg en el canal digital
DEPARTAMENT
Alimentació
Moda
Basar
Tecnologia
Electrodomèstics

•

SI

NO

Varietat de gamma de productes
DEPARTAMENT

nombre de referències
(*)

Alimentació
Moda
Basar
Tecnologia
Electrodomèstics
(*) MOLT IMPORTANT: S’ha d’acompanyar en ANNEX 1 l’acreditació documental de les
referències consignades només quan el nombre d’aquestes, referides a un departament, sigui
superior a cent (100).

•

Presència de marques de primer nivell
Percentatge de
marques de primer
nivell
(**)

DEPARTAMENT
Tecnologia
Electrodomèstics

(**) MOLT IMPORTANT: S’ha d’acompanyar en ANNEX 2 l’acreditació documental de les
marques de primer nivell consignades només quan el percentatge d’aquestes, referides a un
departament, sigui superior al 15 % de la quota de mercat global relativa a aquell específic
departament.

I, per què consti, signo aquesta declaració responsable.
(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 5

DECLARACIÓ DE CONFIDENCIALITAT DE DADES I DOCUMENTS
El/la
senyor/a
_______________________
en
nom
propi
o
com
a
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/da...), declaro sota la meva responsabilitat, com a
licitador/a
de
l’expedient
de
contractació,
que
l’empresa________________________________,
DECLARA
Que als efectes del que preveu l’article 140 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els
documents i dades que considera de caràcter confidencial són els que a continuació es
relacionen:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
I, per què consti, signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX 6

El/la
senyor/a
_______________________
en
nom
propi
o
com
a
_______________________ (senyaleu les vostres facultats de representació: per exemple,
administrador/a únic/a, apoderat/da...), declaro sota la meva responsabilitat, que l’empresa
________________________________ com a licitador/a de l’expedient de contractació,
________________________________ (especificar l’expedient de licitació al qual participa
indicant la referència de l’expedient i l’objecte del mateix),
AUTORITZA a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat a obtenir directament
dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin
en aquest procediment.
I perquè consti signo aquesta declaració responsable.

(lloc i data)
Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ABREVIATURES CONTINGUDES EN AQUEST PLEC (ordenades alfabèticament)

BOE

Boletín Oficial del Estado.

CPA

Classificació estadística de productes per activitats.

CPV

Vocabulari comú de contractes públics.

DOGC

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

DOUE

Diario Oficial de la Unión Europea.

EAJA

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

LOPD

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal.

LPACAP

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.

LRJPAC CAT

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
administracions públiques de Catalunya.

PCAP

Plec de clàusules administratives particulars.

PPT

Plec de prescripcions tècniques.

RPC

Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

RELI

Registre Electrònic d’Empreses Licitadores

RGLCAP

Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament General de la Llei de contractes de les administracions
públiques.

TRLCSP

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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