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1.

Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realització d’obres consistent en el manteniment de
camins següents;

La codificació del qual és CPV 45233200.
El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d’obres, tal com
estableix l’article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
(LCSP)
2.

Necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte
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Mitjançant l’execució del contracte a què es refereix aquest Plec de clàusules
administratives particulars es satisfà la necessitat del PLA DE PREVENCIÓ
MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS (PPI) de Gaià, i concretament consisteix en el
repàs de manteniment dels camins enumerats a l’article 1 d’aquest plec administratiu.
3.

Perfil del contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la
seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d'altres mitjans de publicitat,
aquest Ajuntament compta amb el Perfil de Contractant al que es tindrà accés segons
les especificacions que es regulen a la pàgina web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=10602698
4.

Import del contracte

L'import del present contracte d’obres ascendeix a la quantia de 16.362,15 euros
(SETZE MIL TRES CENTS SEIXANTA DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS), al
que s'addicionarà l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 3.436,05 euros (TRES
MIL QUATRE CENTS TRENTA SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS), la qual cosa
suposa un total de 19.798,20 euros (VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA
TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO).
El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d’insuficiència.
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia 16.362,15 euros (SETZE MIL
TRES CENTS SEIXANTA DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS), tenint en compte
les possibles pròrrogues i modificacions del mateix. No seran acceptades aquelles
ofertes que superin aquest import màxim.
5.

Disponibilitat pressupostària

L'import s'abonarà amb càrrec a l'aplicació pressupostària 31.45400.21000 “VIES
PÚBLIQUES conservació de camins veïnals”, del vigent Pressupost Municipal; existint
crèdit suficient fins a l'import aprovat per l'Ajuntament, quedant acreditada la plena
disponibilitat de les aportacions que permeten finançar el contracte.
6.

Naturalesa i règim jurídic del contracte

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, com a contracte d’obres,
d’acord amb allò que estableix l’article 13.
El contracte es regeix;
- Per aquest plec de clàusules administratives (PCAP).
- Per l’annex anomenat “COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS
PREVISTES AL PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS (PPI)”
- Els plànols anomenats, Mapa obres PPI 2021
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A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda,
principalment, en les disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD
817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat
per les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les 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’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les.
7.

Despeses

Aniran a càrrec de l’adjudicatari l’abonament de les despeses causades per la licitació,
l’adjudicació del contracte i la formalització del contracte, fins i tot els publicats amb
tarifa d’urgència.
L’adjudicatari assumirà també les despeses vinculades a l’obtenció dels permisos
oficials necessaris per a l’execució de l’obra i es farà càrrec del dipòsit de fiances que
es pugui requerir per l’obtenció de dits permisos.
L’adjudicatari/s també assumirà les despeses derivades del tancament de l’obra i de
les senyalitzacions de la reordenació del trànsit que comporti el conjunt de l’obra o de
cadascuna de les fases en què calgui executar-la.
8.

Termini d’execució

La durada del contracte serà de 1 mesos a comptar de l’endemà de la signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
L’obra s’executarà al mes que s’acordi entre l’ajuntament, la direcció d’obra i el
contractista i s’haurà d’executar del 29 de novembre del 2021.
El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en aquest plec de condicions i a la
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resta de documentació, i d'acord amb les instruccions que es donaran al contractista
per a la seva interpretació per l'òrgan de contractació.
L'execució de les obres començarà amb l’acta de comprovació del replanteig i inici de
les obres. A tals efectes, el servei de l'Administració encarregada de les obres
procedirà, en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig,
estenent-se aquesta acta del resultat que serà signada per ambdues parts
interessades, remetent-se un exemplar de la mateixa a l'òrgan que va celebrar el
contracte.
El contracte s'executarà amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el
present Plec de Clàusules Administratives Particulars i per l’annex anomenat
“COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES AL PLA
DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS (PPI), Els plànols
anomenats: Mapa obres PPI 2021, que serveix de base al contracte i conforme a les
instruccions que en interpretació tècnica d'aquest donessin al contractista el Director
facultatiu de les obres, en els àmbits de la seva respectiva competència.
El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la
realització del mateix.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de
l'Administració.
9.

Procediment de selecció i adjudicació

La forma d'adjudicació del contracte d’obres consistent en les obres de
“CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS (PPI) 2021”, en el qual tot empresari interessat podrà
presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte.
Es basarà en el principi de millor relació qualitat-preu. La licitació s’anunciarà en el
perfil del contractant de l’Ajuntament de Gaià. El termini per a la presentació
d’ofertes serà de 10 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació
de l’anunci de licitació en el perfil de contractant.
La data final de presentació d’ofertes serà la detallada en l’anunci de licitació que es
podrà trobar en el perfil de contractant. Les ofertes presentades fora d’aquest termini
no seran admeses.
Les ofertes s’hauran d’entrar a través del perfil del contractant fent ús del sobre digital
2.0.
La data d’obertura de les ofertes està publicada a l’anunci de licitació en el perfil
del contractant.
10.

Capacitat de contractar i solvència

Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
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corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
- Que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb l’article 65 de
LCSP.
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar
recollides en l’article 71 de la LCSP; la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP.
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
- No es requereix acreditació solvència.
11.

Lloc i termini de presentació de proposicions

Les ofertes es presentaran a través del perfil del contractant fent ús del sobre digital
2.0.
La data d’obertura de les ofertes està publicada a l’anunci de licitació en el perfil del
contractant, en que es realitzarà acta no públic.
12.

Forma de presentació de les proposicions

Cada licitador no podrà presentar més d'una proposició. Tampoc podrà subscriure cap
proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurés en més
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de
totes les propostes per ell subscrites.
La presentació d'una proposició suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari de
les clàusules del present Plec.

Les empreses licitadores, quan així faci constar en han de presentar la documentació
que conformi les seves ofertes en sobre ÚNIC, en el termini màxim que s’assenyala en
l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDet
ail&idCap=10602698
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empreades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en la declaració per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
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Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de
l’oferta, atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés
exclusiu de què disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació
xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que
la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels documents de
les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu
contingut.
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que
accedeixin a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el
moment que correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat
que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través
de l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el
termini de presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes
les empreses que haguessin activat oferta.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de
sobre digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació
Pública,
a
l’adreça
web
següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml?set-locale=ca_ES
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà
efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la
documentació de l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de
no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que
l’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) pe tal de no variar-ne l’empenta
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents
en les ofertes trameses en dues fases.
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap
concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, es valorarà, en funció
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de
tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, es podrà
acordar l’exclusió de l’empresa.
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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no
manipular aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que
es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat,
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de
Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada
en el cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa
la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop
finalitzat el termini de presentació.
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/inde
x.xhtml
D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de
l’òrgan.
Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com la resta de
documentació, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per consultar les dades
que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o
les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una
unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les
propostes que hagi subscrit.
* En aquesta licitació s’aplica la “RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN
EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL
ROLECE DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO”, i per tant, en una situació en què
conjunturalment no és possible respectar aquest principi essencial, no cal entendre que
el requisit de la inscripció sigui exigible per poder concular el principi de concurrència.
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Contingut del sobre ÚNIC:
1.1) Declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració.
Es presentarà conforme al següent model:
“El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ...,
CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de
contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i
fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a
L’OBRA DE
CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS (PPI) 2021 i DECLARA RESPONSABLEMENT:
- Que el perfil de l’empresa és el següent:
Ti Tipus d’empresa
Microempresa

Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

CCaracterístiques
MMarcar amb una creu
Menys de 10 treballadors,
amb un volum de negocis
anual o balanç general anual
no superior als 2 milions
d’euros.
Menys de 50 treballadors,
amb un volum de negocis
anual o balanç general anual
no superior als 10 milions
d’euros.
Menys de 250 treballadors,
amb un volum de negocis
anual no superior als 50
milions d’euros o balanç
general anual no superior als
43 milions d’euros.
250 o més treballadors, amb
un volum de negocis anual
superior als 50 milions
d’euros o balanç general
anual superior als 43 milions
d’euros.

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i
no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als
articles 65 a 97 de la LCSP.
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- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat
cap.
SI

NO

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995,
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans
i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial
Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei
31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials.
- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació.
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures
alternatives previstes en la legislació vigent.
SI

NO

NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
SI

NO

NO obligat per normativa

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:
Està subjecte a l’IVA.
Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:
Està subjecte a l’IAE.
Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que
donaren lloc a la no-subjecció o l’exempció.
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- Que, en cas de ser proposat adjudicatari, autoritza a l’Ajuntament de Gaià a l’obtenció
dels certificats d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com del l’Alta a l’IAE (en el seu cas).
SI

NO

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses,
declara:
SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:
SI, té intenció de concórrer en una unió temporal d’empreses.
(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com
l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de
resultar adjudicataris)
NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.

- Que subcontractarà
SI

NO

part
de
la
prestació
del
servei,
per
un
import
de
____________________________________
a
l’empresa
______________________________amb
un
perfil
professional
de
____________________d’acord amb les condicions de solvència professional o
tècnica, dels subcontractistes (en aquest cas, la intenció de subscriure

subcontractes s’ha d’indicar en la declaració i s’ha de presentar un declaració
separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar).
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:
Persona/es
autoritzada/es*

DNI*

Correu electrònic*

Mòbil

* Camps obligatoris.
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la
dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Gaià per tal de fer la modificació
corresponent.
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades
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d’aquesta contractació, per tal que a l’Ajuntament de Gaià pugui facilitar-les al servei
e-Notum a aquests efectes.
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què
pertanyen és (indicar les empreses que el composen).
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentació assenyalada en el PCAP.
SIGNATURA ELECTRÒNICA

1.2. Proposta econòmica i de millores
“El/la
Sr./Sra............................................................................................
amb
residència a ......................................., al carrer.................................número............, i
amb NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que
s’exigeixen per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte d’obres DE
CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS (PPI) 2021, a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats, per un import de 16.362,15 euros (SETZE MIL TRES
CENTS SEIXANTA DOS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS), al que s'addicionarà
l'Impost sobre el Valor Afegit per valor de 3.436,05 euros (TRES MIL QUATRE
CENTS TRENTA SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS), la qual cosa suposa un total de
19.798,20 euros (VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS VUITANTA TRES EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS D’EURO).
I amb les següents millores incloses;
- Més ___________________ tones de grava del 2, portada i estesa.
SIGNATURA ELECTRÒNICA
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que
no permetin conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document de les
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que
aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la
composen.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en
UTE si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les
empreses que la composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de
ser la persona o una de les persones signants de la declaració responsable.
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Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual
s’hagi assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació
confidencial, si conté informació d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores en el sobre es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials
o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones podria ser contrària
als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les
empreses del sector, o bé quan el seu tractament podria ser contrari a les previsions de
la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el
caràcter confidencial afecta qualssevol altres informacions amb un contingut que es
pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o
en altres de posteriors.
No tenen, en cap cas, caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa ni les
dades incloses en la declaració responsable.
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a
la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada
els documents o dades facilitats que consideren confidencials. No s’admeten
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.
En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial
d’una determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la
possibilitat d’accés o de vista d’aquesta documentació, prèvia audiència de l’empresa o
les empreses licitadores afectades. Les empreses licitadores podran presentar una
còpia de seguretat, en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que
hagin presentat mitjançant l’eina de Sobre Digital. Aquesta còpia s’haurà de lliurar a
sol·licitud de l’òrgan de contractació / de la mesa de contractació, en cas que es
requereixi, i haurà de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos
documents –amb les mateixes empremtes digitals– que els aportats en l’oferta
mitjançant l’eina de Sobre Digital.
La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir
en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò declarat per
les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament.
13.

Òrgan de contractació

L’alcaldia és l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte.
14.

Mesa de contractació

La valoració de les ofertes es realitzarà pel personal de l’ajuntament en base als criteris
d’adjudicació establerts en aquests plecs.
15.

Obertura de proposicions

L’obertura de les proposicions es realitzarà en acte NO PÚBLIC, en la data publicada
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al perfil del contractant, i seguidament es realitzarà acta de valoració per l’adjudicació
del contracte a l’empresari que hagi obtingut una millor puntuació.
16.

Oferta anormal o desproporcionada

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules
administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta
que compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa
l’oferta que compleixi els dos criteris següent:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més
d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques
presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents
del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les
ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes.
La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests
valors absoluts.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció
d’anormalitat, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels
preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, es requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es,
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 2 dies per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu
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electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han
d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
Transcorregut aquest termini, si l’ajuntament no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, es considerarà que la proposició no podrà ser complerta,
quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
Si es rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de termini,
l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada.
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si
es basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica,
econòmica o jurídica.
Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que
estableix l’article 201 de la LCSP.
17.

Adjudicació i perfeccionament del contracte

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 10 dies hàbils a
comptar del dia final de presentació de les proposicions. Transcorregut el termini
anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a
retirar la seva proposta.
L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en
el perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la documentació
relativa a la seva valoració.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es
publicarà en el perfil de contractant. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària
una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió temporal abans de la
formalització del contracte.
Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el contracte
s’entendrà que retira la seva oferta i el Ajuntament sol·licitarà la documentació a la
següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i
reclamar, a l’empresa licitadora que ha retirat l’oferta una penalització per valor del 3%
del pressupost base de licitació, IVA exclòs.
18.

Formalització del contracte
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La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini màxim de
tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució d’adjudicació i es
publicarà en el perfil de contractant. En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària
una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment en unió temporal abans de la
formalització del contracte.
No es podrà iniciar l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
19.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. No seran
acceptades aquelles ofertes que superin l’import màxim establert a l’article 4.
L’Adjudicació es determinarà per la valoració de les següents millores:
- Més ___________________ tones de grava del 2, portada i estesa.

23.

Notificacions

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per
mitjans exclusivament electrònics.
Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en
el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, i indicant que la notificació
corresponent s’ha posat a disposició en l’eNOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte.
En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació
amb certificat digital o amb contrasenya.
24.

Responsable del contracte, direcció de l’obra i delegat de l’obra

El director d’obra que designi l’òrgan de contractació exercirà les funcions de direcció,
inspecció, comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra
contractada. El director de les obres podrà ser ajudat pel personal que l’òrgan de
contractació designi.
25.

Comprovació del replantejament i programa de treballs
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En el termini de quinze dies com a màxim, comptats a partir de la data de formalització
del contracte, s’haurà de realitzar el replantejament i estendre’s l’acta relativa al
mateix.
26.

Avaluació de Riscos

El contractista haurà de presentar l’avaluació de Riscos de l’obra.
L’avaluació de Riscos de l’obra haurà de ser aprovat abans de l’inici de l’obra pel
Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o, quan no calgui que n’hi
hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques
s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta administració.
En el termini de quinze dies naturals des de la notificació de l’adjudicació, el
contractista presentarà l’Avaluació de riscos a l’Alcalde, que serà informat en el termini
de cinc dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació de l’avaluació de riscos en el treball serà
d’un mes des de la signatura del contracte. Si, perquè el contractista incompleix els
terminis indicats en el paràgraf anterior, no fos possible començar les obres quan es
rep l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació de termini per
aquest motiu.
27.

Terminis

L’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la realització del
contracte, així com els terminis parcials que, si escau, s’haguessin establert, que
començaran a comptar per a l’adjudicatari a partir del dia següent a la signatura de
l’acta de comprovació del replantejament.
28.

Drets i obligacions de l’adjudicatari

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en la seves clàusules i en els
plecs, i d'acord amb les instruccions que per a la seva interpretació donés al
contractista l'òrgan de contractació.
El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin
per a l'Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
A més de les obligacions generals derivats del règim jurídic del present contracte, el
contractista tindrà les següents obligacions específiques:

El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte
els mitjans personals o materials suficients.

El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos en la
clàusula 30 del present plec de condicions administratives.

Senyalització de les obres. El contractista està obligat a instal·lar a la seva
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costa, les senyalitzacions precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant
en aquesta zona com en les seves bogues i voltants.

El contractista haurà de complir les previsions recollides en l’avaluació de
Riscos en el Treball.
29.

Penalitats

La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de
l’ajuntament.
El contractista haurà d’indemnitzar a l’ajuntament dels perjudicis derivats de culpa o
negligència en el compliment de les obligacions resultants de l’adjudicació. En aquest
supòsits la indemnització es determinarà per l’ajuntament en raó dels perjudicis
realitzats, prèvia audiència del contractista, i sense perjudici de l’acció penal que en el
seu cas procedeixi.
Amb independència d’aquesta indemnització, l’incompliment o defectuós compliment de
les obligacions contractuals donarà lloc a la imposició de sancions. A aquests efectes
s’entendrà per incompliments:
a. Lleus:
- La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicació.
- La resistència als requeriments de la seva inobservança.
En aquests casos es sancionaran amb advertència i amonestació, quan sigui la primera
vegada, i multes de fins a 1.000,00 € les consecutives.
b. Greus:
- La utilització dels sistemes de treball, elements, màquines o personal diferents als
previstos en la memòria valorada, en el Plec de clàusules i en les ofertes del
contractista, en el seu cas.
- La no reparació dels desperfectes ocasionats en les instal·lacions.
- Incomplir les instruccions de la direcció d’obra i de la coordinació de seguretat i salut.
- La reiteració d’una falta lleu.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 2.001,00 € fins a 3.000,00 €,
podent donar lloc a la resolució del contracte, en els casos previstos per la legislació
aplicable.
c. Molt greus:
- Falsejament de les relacions d’obres facilitades pels contractistes als efectes de
l’expedició de certificacions.
- L’aplicació de materials de característiques diferents a les exigides en el projecte de
les obres.
- La paralització de les obres.
- Incompliment en supòsits de subcontractació.
- Ocasionar danys i perjudicis directes o indirectes a qualsevol persona, propietat o
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servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de l’obra.
- La reiteració d’una falta greu.
En aquests casos es sancionaran amb multes des de 3.001,00 € fins al màxim legal
establert als articles 192, 193 i 194 de la LCSP, podent donar lloc a la resolució del
contracte, en els casos previstos per la legislació aplicable.
Sense perjudici d'aplicar quan sigui escaient la facultat resolutòria que concedeix el
present plec l’ajuntament , aquest tindrà dret a aplicar i percebre penalitats per les
causes següents:
- Defecte de qualitat de l'obra executada. En defectes de qualitat en l'obra realitzada,
per manca de compliment del Projecte o de les instruccions emeses pel personal
facultatiu del Ajuntament donaran lloc a rebaixes percentuals del cinquanta (50) per
cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada. Ara bé de conformitat amb el
previst a l’article 192.1 de la LCSP, la seva quantia no pot ser superior al 10% del
pressupost del contracte.
- Deficiència i/o endarreriments en la informació. Cas que per deficiències o
endarreriments en la informació, fora necessària la realització de treballs suplementaris,
segons criteris de la
Direcció d'Obra, el major cost anirà a càrrec de l'adjudicatari. De no realitzar-se els
treballs suplementaris, el Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins a una quantia
màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del contracte, que es farà efectiva en la
certificació mensual del mes en curs.
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables a
l'adjudicatari.
a) Penalitat per manca de compliment del termini total. Quan el contractista, per causes
imputables a ell mateix, hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini
total, l’Administració pot optar indistintament per resoldre el contracte o per imposar les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del
contracte.
Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves
penalitats.
En cas de força major o causes imputables a aquest Ajuntament es confeccionarà un
nou Pla d'Obres que haurà d'aprovar aquest Ajuntament
b) Penalitats per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres. Es prendran com
a referència de termini parcial la certificació que segons el Pla d'Obres vigent s'hagués
hagut de certificar en cada mes natural. Aquesta penalitat consistirà en una retenció
d'un 2,5% de l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons el Pla
d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat per cada mes de retard. La fracció
de mes es considerarà mes complert a aquests efectes. Aquesta penalitat es deduirà
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de l'import de la certificació del mes en el que es calculi. Es calcularan a la fi de cada
mes natural, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, incrementant l'import retingut o
bé disminuint-lo. Al final del termini contractual la quantitat retinguda per aquest
concepte es mantindrà fins la valoració de la penalitat per incompliment del termini total.
- Incompliment d'ordres de la Direcció d'Obra. En cas que el Delegat d'Obra o el
Cap d'Obra incompleixin les ordres de la Direcció d'Obra, de manera que la pròpia
Direcció d'Obra consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de
les obres, la Direcció d'obra podrà proposar a l’ajuntament una penalitat econòmica
cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitat, l’ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que solucioni de forma
immediata l'incompliment. De no produir-se l'oportuna reparació, el Ajuntament, podrà
aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del pressupost del
contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. Cas que
l'adjudicatari, el Delegat d'Obra o el Cap de l'Obra incompleixin les ordres del
Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i
Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació del Pla de Seguretat i Salut en el
treball, el Coordinador de Seguretat i Salut podrà proposar al Ajuntament una penalitat
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d'aquest tipus. Rebuda la
proposta de penalitat, el Ajuntament ho comunicarà a l'adjudicatari per tal que esmeni
l'incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparació, el
Ajuntament podrà aplicar la penalitat fins una quantia màxima de l’equivalent al 10% del
pressupost del contracte, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en
curs.
L'aplicació de tres penalitats d'aquest tipus comportarà l'obligació de l'adjudicatari de
substituir al Delegat o Cap d'Obra.
En els supòsits que s'apreciés que aquest incompliment comporta una situació de risc
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, la Corporació quedarà
facultada per acordar la paralització dels treballs o, si s'escau, de la totalitat de l'obra.
- Incompliment de les condicions especials d’execució. pressupost del contracte,
que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. L’incompliment de
qualsevol de les condicions d’execució establertes en aquest plec comportarà la
imposició al contractista de les següents penalitats: Com a regla general, la seva
quantia serà de l’1% del pressupost del contracte, llevat que, de manera motivada,
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment es greu o molt greu. En aquest cas
podran arribar al 5% o fins al màxim legal del 10% respectivament.
La reiteració en l’incompliment podrà ser tinguda en compte per valorar-ne la gravetat.
L’òrgan de contractació podrà verificar en qualsevol moment durant l’execució del
contracte i en qualsevol cas, es comprovarà en el moment de la recepció de les obres,
el compliment per part de l’adjudicatari de les condicions especials d’execució.
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Les penalitats s’imposen per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del
responsable del contracte si se n’ha designat, que és immediatament executiu, i s’han
de fer efectives mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagi
constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades.
En els casos d’imposició de sancions i resolució del contracte pel seu incompliment, es
donarà audiència al contractista perquè pugui formular al·legacions, resolent l’òrgan de
contractació.
El total de les penalitats que podrà imposar al Ajuntament a l'empresa adjudicatària
seran com a màxim fins al 50% del preu del contracte, tal i com preveu l’article 192.1 de
la LCSP.
Penalitat especial per demora: En el supòsit que l’empresa contractista, per causes que
li siguin imputables, incorri en demora en relació amb el termini de l’obra i aquest fet
comporti la pèrdua del finançament concedit al Ajuntament, l’empresa estarà obligada a
aportar a l’ens local la mateixa quantitat de l’ajut econòmic perdut. És d’aplicació la
mateixa penalitat en cas de pèrdua de l’ajut per una deficient execució dels treballs en
el termini establert, que també tingui com a conseqüència la pèrdua del finançament
concedit. Aquesta penalitat es considerà com a danys i perjudicis.
30.

Subcontractació

En matèria de subcontractació d’obres serà d’aplicació el règim general de l’art. 215 i
següents de la LCSP. Així mateix, de conformitat amb l’establert a l’article 4 de la Llei
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la Subcontractació en el Sector de la
Construcció, serà necessari que el contractista acrediti que l’empresa subcontractada
compleix amb els requisits exigibles inclosos segons aquest precepte.
Als anteriors efectes haurà de comunicar a l’òrgan de contractació, el següent:
1) identificació del subcontractista,
2) determinació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista,
3) import de les prestacions subcontractades,
4) declaració subscrita pel subcontractista formulada davant el Registre d’Empreses
Acreditades del compliment dels requisits establerts per la subcontractació en la Llei
reguladora de la Subcontractació en el sector de la construcció (Llei 32/2006 de 18
d’octubre)i
5) acreditació de la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA).
Serà responsabilitat de l’adjudicatari vigilar l’estricte compliment de la Llei 32/2006, de
18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció,
especialment de l’existència del LLIBRE DE SUBCONTRACTACIÓ en l’obra
degudament complimentat i la no superació dels nivells de subcontractació autoritzats,
així com del compliment de les obligacions laborals i amb la Seguretat Social exigibles
a tots els subcontractistes. A aquests efectes i mentre no es determini, en execució
d’aquesta Llei, les condicions i la forma definitiva d’habilitació de l’esmentat llibre,
haurà de complimentar-se la fitxa que s’incorpora com annex a aquesta Llei en cada
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subcontractació.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis
i condicions que estableix l’article 216 de la LCSP. D’acord amb les previsions de
l’article 217 aquest Ajuntament podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i
haurà de fer-ho obligatòriament en els contractes en els que l’import de la
subcontractació representi un import superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament en termini a les
empreses subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació
detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP.
L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició de
les penalitats que corresponguin.
L’incompliment de la normativa citada per part d’algun dels que intervenen en el
procés d’execució de l’obra objecte del contracte que regula el present plec, serà
considerat incompliment contractual molt greu, amb la penalitat prevista en aquest
plec.
31. Compliment del contracte
La recepció del contracte es regirà pel que estableixen l’article 243 de la LCSP. Al
temps de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment pel contractista de
les obligacions següents:
1.
El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituït a la
seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per elles.
2.
El compliment no defectuós del contracte
3.
El compliment de les condicions d’execució.
32. Factures i règim de pagament
Es realitzarà un únic pagament al acabar l’obra i un cop el director facultatiu emeti
informe favorable de la realització d’aquesta.
Les factures s'han de presentar en el Registre electrònic de Factures de l’Ajuntament
de Gaià. Posar el codi DIR3 L01080902.
33. Protecció de dades
El contractista s'obliga a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les
contingudes a l'article 12, números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i al Reglament de
desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21
de desembre.
En qualsevol cas, el contractista no podrà accedir als documents, arxius, sistemes i
suports que continguin dades de caràcter personal sense autorització expressa de
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l'òrgan competent de l’Ajuntament. En el cas que el personal vinculat a l'empresa
adjudicatària tingués accés, directe o indirecte, a dades o informacions de caràcter
personal, l'empresa els exigirà el compliment del deure de secret respecte de les
dades i informacions a què haguessin pogut tenir accés en el desenvolupament de
l'activitat o servei prestat.
34. Jurisdicció
Les qüestions que es puguin plantejar durant el desenvolupament del contracte seran
resoltes per l’òrgan de contractació. Els acords adoptats per a la seva resolució
posaran fi a la via administrativa i podran ser impugnats davant la jurisdicció
contenciós-administrativa.
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