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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A.

Objecte

A1. Descripció: El contracte té per objecte la contractació del servei de càtering per als
Casals d’Estiu i de Tardor que organitza EQUACAT, S.A. al Canal Olímpic de Catalunya.

GENERALITAT DE CATALUNYA

A2. Lots: No.
A3. Codi CPV: 55520000-1. Serveis de subministrament de menjars des de l’exterior
B.

Dades econòmiques

B1. Determinació del preu:

A tant alçat

Preus unitaris.

B2. Valor estimat del contracte: 63.251,16 € IVA exclòs.
El mètode de càlcul del VEC, d’acord amb el que disposa l’article 101 i concordants de la
LCSP, inclou el pressupost base de licitació adequat als preus de mercat, el qual té en
consideració la durada del contracte, les eventuals modificacions contractuals, les despeses
generals d’estructura i el benefici industrial.
B3. Pressupost base de licitació: 57.980,23 IVA inclòs.
El càlcul del pressupost de licitació del contracte (article 100 de la LCSP) inclou les despeses
de matèria primera, personal, transport, material i utillatge , despeses generals estructurals i el
benefici industrial (20% de benefici industrial).
PREU UNITARI MÀXIM PER MENÚ
Matèria primera
Personal
Transport
Material i utillatge
Altres despeses generals estructurals
TOTAL
Benefici industrial (20%)
BASE
IVA (10%)
TOTAL

1,75
0,58
0,10
0,56
0,63
3,62
0,72
4,34
0,43
4,77

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

El preu unitari proposat inclourà tots els serveis necessaris per dur a terme el servei, i serà
invariable per a tot tipus de menús, inclosos el menú basal i menús adaptats per al·lèrgics a la
lactosa, al gluten i a la fructosa i sorbitol...
PREVISIÓ DE MENÚS *
Casal d’Estiu **
Casal de Tardor **
TOTAL

12.045 menús
100 menús
12.145 menús

*Estimació basada en el número de participants d’edicions anteriors dels casals en qüestió.

S’estima que es serviran un total de 12.145 menús, per als quals es fixa un preu unitari màxim
de 4,34 € (IVA exclòs) del que resulta un pressupost del contracte de 52.709,30 €, més IVA.
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52.709,30 €
5.270,93 €
57.980,23 €

pressupost del contracte
IVA (10%)
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

GENERALITAT DE CATALUNYA

El preu del contracte es liquidarà en funció dels menús efectivament realitzats al preu unitari
proposat per l’adjudicatari a l’oferta, cas que es produeixi alguna desviació respecte del total
de menús a servir estimats.
C.

Existència de crèdit

C1. Partida pressupostària: 221.0089 - SERVEI DE CÀTERING PER A CASALS
C2. Expedient d’abast plurianual:
Distribució de les anualitats:
D.

Sí

No

Terminis i lloc d’execució

Terminis: La durada del contracte s’inicia des de la seva signatura i finalitza amb el seu
compliment, prèvia conformitat d’EQUACAT, abans del 31 de novembre de 2019.
L’inici del Casal d’Estiu coincideix amb el primer dia laborable després de la finalització del
curs escolar 2018-2019, i finalitza el últim dia laborable abans de l’inici del curs escolar 20192020.
El Casal de Tardor està previst que es realitzi els dies laborables de l’ultima setmana
d’octubre. Aquesta data pot variar quan es publiqui el calendari escolar oficial.
Lloc de lliurament : Canal Olímpic de Catalunya.
Possibilitat de pròrrogues i termini: No.
E.

Variants

Sí

No

F.

Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

Forma de tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert simplificat (article 159 de la LCSP).
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
G.

Sí

No

Solvència econòmica i financera i tècnica o professional

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional haurà d’acreditar-se pels mitjans
següents:


Solvència econòmica i financera: article 87.1.a) de la LCSP
Volum anual de negocis, en relació al millor exercici dins dels tres darrers anys
disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, per
un import igual o superior a 80.000 €.
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Solvència tècnica o professional: article 90.1 a) de la LCSP

-

Una relació dels serveis o treballs d’igual naturalesa a l’objecte del contracte realitzats
en els darrers tres anys. L’import anual dels serveis o treballs d’igual o similar
naturalesa realitzats durant l’anualitat de major execució del períodes de tres anys
esmentat haurà de ser igual o superior a 38.000 €.

L’acreditació dels serveis realitzats s’haurà d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent. Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents que
tingui en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.

H.

Criteris d’adjudicació

H1. Criteris la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (Sobre A). Fins a 25
punts. Ponderació 25%.
a.

Proposta de menú mensual. Fins a 15 punts.

La proposta de menú mensual es valorarà tenint en compte els aspectes que es relacionen a
continuació per ordre decreixent de preferència:
L’adequació al públic al qual va dirigit.
La utilització de productes de proximitat i de certificació ecològica.
El tipus de cocció.
La varietat de plats.
La ponderació d’aquest criteri és la següent:

Excel·lent: fins a
15 punts

Bona: fins a 10
punts
Acceptable: fins
a 5 punts
Insuficient: 0
punts

Aquella proposta que aporti valor afegit en tots i cadascun dels
aspectes que són objecte de valoració en aquest criteri, perquè els
menús siguin variats, aptes per al públic al que van dirigits, elaborats
amb productes de proximitat i de certificació ecològica i cuinats amb
mètodes de cocció que no impliquin un ús excessiu d’olis.
Aquella proposta que presenti aportacions de valor afegit en dos dels
aspectes que es valoren en aquest criteri però no en tots.
Aquella proposta que acompleix les prescripcions tècniques però
només presenti una proposta de menús amb aportacions de valor
afegit en un dels aspectes que es valoren en aquest criteri.
Aquella proposta que no preveu cap dels ítems que es valoren o omet
aquest criteri.
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b.

Descripció de la solució tècnica proposada. Fins a 10 punts

Els licitadors presentaran una memòria tècnica en la qual descriuran el protocol a seguir i les
actuacions a realitzar (on consti el temps d’execució de cadascuna d’elles) per resoldre les
següents incidències que es poden produir durant la realització del servei:
1. La quantitat de dinar subministrat no és suficient per atendre la quantitat demandada.
2. El número de coberts, gots i safates no és suficient per atendre la quantitat
demandada.
3. Manca una derivació del menú basal que no s’havia comunicat prèviament o no ha
sigut subministrada.
Excel·lent: fins a
10 punts
Bona: fins a 5
punts
Acceptable: fins
a 2 punts
Insuficient: 0
punts

Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per cadascuna
de les tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per dues de les
tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que aporti solució tècnica i de valor per una de les
tres incidències que es plantegen en aquest criteri
Aquella proposta que no preveu cap dels ítems que es valoren o omet
aquest criteri.

H2. Criteris la quantificació dels quals no depèn d’un judici de valor (Sobre B). Fins a 75
punts. Ponderació 75%.
En el sobre B els licitadors han de presentar la seva oferta econòmica d’acord amb el model
de l’annex 8 del plec de clàusules administratives particulars.
a.

Oferta econòmica. Fins a 51 punts

L’oferta que presenti un preu per menú més baix obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’ofertes es puntuaran d’acord amb la formula següent:
Preu de l’oferta econòmica més beneficiosa x 51
Preu de l’oferta a valorar

b.

Frigorífics. 7 punts.

En aquest apartat es valorarà el nombre de frigorífics que els licitadors es comprometen a
proporcionar durant el Casal d’Estiu segons l’apartat 4.13 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

Número de
frigorífics
0
1
2
3

Ponderació
0
1
3
7

punts
punts
punts
punts
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c.

Coberts. 6 punts.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquest apartat es valorarà el tipus de coberts que els licitadors es comprometen a posar a
disposició per la realització del servei. En consonància amb el punt 5.2 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Coberts
reutilitzables
Si
No

d.

Ponderació
6 punts
0 punts

Gots. 6 punts.

En aquest apartat es valorarà el tipus de gots que els licitadors es comprometen a posar a
disposició per la realització del servei. En consonància amb el punt 5.3 del Plec de
Prescripcions Tècniques.
Gots
reutilitzables
Si
No

e.

Ponderació
6 punts
0 punts

Millora del capital assegurat per la pòlissa d’assegurança. Fins a 5 punts

Tal com es descriu en el plec de prescripcions tècniques, l’empresa adjudicatària està
obligada a contractar i a pagar una pòlissa d’assegurances què garanteixi les conseqüències
econòmiques derivades de la responsabilitat civil que haurà d’incloure especialment dins la
clàusula de riscos coberts els derivats de l’activitat objecte d’aquesta contractació. El capital
assegurat ha de ser com a mínim d’600.000 euros per sinistre i any, podent acceptar un
sublímit per víctima de 150.000 euros.
Es valoraran les propostes de millora del capital assegurat per aquesta pòlissa d’acord amb la
ponderació següent:

Capital mínim assegurat:
1.800.000 euros per sinistre i any, amb un
sublímit per víctima de 250.000 euros.
1.200.000 euros per sinistre i any, amb un
sublímit per víctima de 200.000 euros.
600.000 euros per sinistre i any, amb un
sublímit per víctima de 150.000 euros.

Puntuació
5 punts
3 punts
0 punts
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I.

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

GENERALITAT DE CATALUNYA

Es considerarà una oferta incursa en valors anormalment baixos quan la puntuació obtinguda
pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents
variables 1 i 3, i que, al mateix temps, l’oferta obtinguda per preu sigui superior a la mitjana
aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 30%:
1.

La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris
d’adjudicació que no són preu.

2.

La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores
respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu.

3.

El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir,
sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana
s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada quan sigui
superior en més de 25 unitats percentuals a la mitjana.
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes
econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 25 unitats percentuals, s’ha de calcular
una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el
nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres
ofertes de menor quantia.
J.

Altra documentació a presentar per l’empresa proposada com adjudicatària

L’empresa proposada com a adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions
de capacitat i solvència exigides per a aquesta contractació, mitjançant l’aportació de la
documentació relacionada en la clàusula 12.4 del plec.
Així mateix, l’empresa adjudicatària es compromet a tenir subscrita i en vigor, durant tot el
període de duració del contracte la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil mínima que
es descriu a la clàusula 15 del plec de prescripcions tècniques. Per acreditar el compliment
d’aquest compromís, caldrà que aporti la pòlissa i el justificant de seva vigència: rebut de
pagament o certificat de l’asseguradora.

K.

Garantia provisional: No, d’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP.

L.

Garantia definitiva: Sí, per import del 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.

Forma de constitució: veure clàusula 13 del plec de clàusules administratives particulars.
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M.

Condicions especials d’execució

Aquestes obligacions tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte:
a)

GENERALITAT DE CATALUNYA

b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i les
professions corresponents a la prestació objecte d’aquest contracte.
No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els procés de contractació
pública o durant l’execució del contracte.
Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
Mantenir vigent la pòlissa d’assegurança descrita a la clàusula 15 del plec de
prescripcions tècniques durant tot el termini de durada del contracte.
El compliment dels compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels perfils
professionals identificats per l’adjudicatari en la seva oferta.
L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures
destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de
treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes.
Entre aquestes mesures inclourà, necessàriament, l’elaboració i l’aplicació d’un pla
d’igualtat, en el cas que l’empresa adjudicatària no el tingui per tenir menys de 250
persones treballadores i, per tant, no hi està obligada de conformitat amb l’article 45 de la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març. El pla d’igualtat pot preveure, entre altres mesures,
accions de foment de la igualtat d’oportunitats en matèries com l’accés a l’ocupació, la
promoció i la formació, la classificació professional, les retribucions, l’ordenació del temps
de treball per afavorir la conciliació laboral, personal i familiar i la prevenció de
l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.
Aquest pla s’ha d’elaborar en el termini màxim de 2 mesos a comptar des de la
formalització del contracte, amb el contingut establert en la Llei orgànica esmentada. Per
al cas que l’empresa adjudicatària ja disposi de Pla d’igualtat haurà d’aportar en el mateix
termini un document explicatiu del grau d’execució del seu Pla d’igualtat.

Les condicions especials previstes a les lletres d), f) i h) tenen el caràcter d’obligacions
essencials als efectes assenyalats a la lletra f) de l’article 211 de la LCSP.

N.

Modificació del contracte: Aquest contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20%
del preu inicial de conformitat amb els articles 205 i 206 de la LCSP.

Són causes de modificació del contracte:
-

La necessitat d’incrementar el número de menús degut a un augment de participants per
sobre del previst.

O.

Cessió del contracte: No.

P.

Subcontractació: No.
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Q.

Forma de pagament: En els termes previstos en la clàusula 16 d’aquest plec, el
pagament s’efectuarà:

GENERALITAT DE CATALUNYA

El pagament es farà per setmanes vençudes del servei objecte del contracte, prèvia
presentació de la factura corresponent, degudament conformada pel responsable
d’EQUACAT, SA.
R.

Revisió de preus: No.

S.

Termini de garantia: Sí. Termini: 1 mes.

T.

Programa de treball: No.

U.

Protecció de dades: No. L’execució del contracte no comporta tractament de dades
personals.

V.

Responsable del contracte
Nom i cognoms: Pau Castro Jiménez.

W. Informació sobre el procediment:
U.1. Consultes de caràcter tècnic: a l’adreça electrònica pau.castro@gencat.cat
U.2. Consultes de caràcter
pau.castro@gencat.cat.

legal

o

administratiu:

a

l’adreça

electrònica

U.3. Sistema d’avisos del perfil de contractant: amb la finalitat d’estar informats de les
novetats relacionades amb el procediment de contractació us suggerim que utilitzeu el
sistema d’avisos del perfil de contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail
&keyword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&
Dins de l’espai amb la informació d’aquestprocediment trobareu una requadre a l’extrem
superior dret “Subscripcions. Voleu que us informem de les novetats?”), si completeu el
formulari rebreu la Informació per correu electrònic.
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM D’ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA D’UN
CIRCUIT ESPORTIU FLOTANT MODULAR EN LÀMINA D’AIGUA PER AL CANAL
OLÍMPIC DE CATALUNYA

GENERALITAT DE CATALUNYA

Primera. Objecte del contracte
1.1. L’objecte d’aquest contracte és el que s’estableix a l’apartat A1 del quadre de
característiques.
1.2. Els lots en què es divideix l’objecte del contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat A2
del quadre de característiques.
Aquest contracte no es divideix en lots i es justifica en una única prestació. El servei objecte
de contractació impedeix que pugui dividir-se en lots per la pròpia naturalesa del servei (art.
99.3 LCSP) i pel fet de que aquest es porta a terme en una ubicació concreta com són les
instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya.
1.3. L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A3 del quadre de característiques.
1.4. La informació relativa a aquest procediment de contractació pot ser consultada en el perfil
del contractant d’EQUACAT SA:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=equacat&idCap=4582957&ambit=&
Segona. Règim jurídic del contracte
2.1. El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives
particulars, inclosos els seus annexes, pel plec de prescripcions tècniques i pel document de
formalització del contracte. Les clàusules del plec de clàusules administratives particulars i del
plec de prescripcions tècniques es consideren part integrant del contracte.
2.2. En relació amb la preparació i l’adjudicació del contracte, les parts queden sotmeses a les
previsions relatives als contractes que subscriguin els ens del sector públic que tenen la
consideració de poder adjudicador no administració pública contingudes a la normativa
següent:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, pel qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (en endavant, 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, en tot allò ni modificat ni derogat per l’anterior
disposició (en endavant, RD 817/2009).
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei
de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues
disposicions esmentades anteriorment (en endavant, RGLCAP).
e) L’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en
funcionament de la tramitació electrònica i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual
10

Doc.original signat per:
CPISR-1 C Ramon Terrassa
Cusi 17/04/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0ION9NEDI7J119W4T8HGQSSQRPN47PQN*
0ION9NEDI7J119W4T8HGQSSQRPN47PQN

Data creació còpia:
18/04/2019 10:25:14
Data caducitat còpia:
18/04/2024 00:00:00
Pàgina 10 de 48

Informat favorablement Assessoria Jurídica
Departament de la Presidència: 10.04.2019

GENERALITAT DE CATALUNYA

es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya i del seu sector públic.
f) Decret 232/2013 de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica i l’Ordre
ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la plataforma de serveis de
contractació pública.
g) Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació
i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de l'Administració de
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
També són aplicables les disposicions següents:
a) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de las administracions
públiques.
b) Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
c) Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
d) Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a
l'Administració de la Generalitat.
e) Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores
de la Generalitat de Catalunya.
f) 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.
g) Estatuts d’EQUACAT, SA.
h) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les
normes de dret privat.
2.3. Els efectes i l’extinció del contracte es regeixen per les normes de dret privat. No obstant
això, són aplicables al contracte els articles següents de la LCSP: 201 sobre obligacions en
matèria mediambiental, social o laboral; 202 sobre condicions especials d’execució; 203 a 205
sobre supòsits de modificació del contracte; 214 a 217 sobre cessió i subcontractació, i 218 a
228 sobre racionalització tècnica de la contractació, així com les condicions de pagament
establertes en els apartats 4t de l’article 198, 4t de l’article 210 i 1er de l’article 243.
2.4. La presentació de les proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut del plec de clàusules administratives particulars, del plec de prescripcions tècniques
i de la totalitat de la documentació que integra l’expedient de contractació, sense cap excepció
o reserva.
El desconeixement del contingut dels documents esmentats, de les instruccions o d’altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la prestació pactada, no eximeix l'empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1. El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat B.1
del quadre de característiques.
3.2. El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques.
3.3. El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de
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característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest
contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden
oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
3.4. El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’IVA.
En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que
siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques que s’han de
complir durant l’execució del contracte.
3.5. S’han complert tots els tràmits per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
preu contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta
en l’apartat C1 del quadre de característiques.
Quarta. Termini de durada del contracte i lloc de lliurament de la prestació
4.1. El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El contracte no es pot prorrogar.
4.2. El lloc de lliurament de prestació és al Canal Olímpic de Catalunya d’acord amb l’apartat
D del quadre de característiques.
Cinquena. Admissió de variants
No s’admeten variants d’acord amb l’apartat E del quadre de característiques.
Sisena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
6.1. La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els
establerts en l’apartat F del quadre de característiques.
6.2. 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.
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials (això és, els plecs de la contractació, les sol·licituds de
participació i les ofertes), sempre que el contingut de la comunicació oral estigui prou
documentat, com ara mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals elements
de la comunicació.
6.3. 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. A aquest efecte,
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 els licitadors 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, 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 la
notificació amb certificat digital o amb contrasenya.
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.
6.4. Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin
i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal
efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació,
accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&.
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta
licitació.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació d’aquest contracte es realitzaran
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que
deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la
informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al
contracte.
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats
a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora,
amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu
interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit.
6.5. D’acord amb la disposició addicional primera del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, serà
suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o
reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 910/2014/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i
els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE.
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol país de la Unió Europea, d’acord amb l’article 25.3 del Reglament 910/2014/UE, el
qual disposa que una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels
Estats membres.
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Setena. Capacitat per contractar
7.1. Estan facultades per participar en aquesta licitació i 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 65 de la LCSP; que no incorrin en
cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; que acreditin la
solvència que es requereixi i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del
contracte.
A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema de
finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han
d’acreditar per les empreses licitadores.
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar
han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció
del contracte.
7.2. La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes
que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal
aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de
la Directiva 2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe
emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del
domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites
en el registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte.
També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha
signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC),
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual
o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència
l’article 68 de la LCSP.
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7.3. També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar- les en escriptura
pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden obligades
solidàriament davant l’entitat contractant i han de nomenar una persona representant o
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es
derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses atorguin poders
mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. La durada de la UTE
ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.
Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en licitacions
públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de trobada de la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba dins l’apartat “Perfil
del licitador”.
7.4. 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.
Vuitena. Solvència de les empreses licitadores
8.1. Les empreses han d’estar en disposició d’acreditar que compleixen els requisits mínims
de solvència que es detallen en l’apartat G del quadre de característiques, a través dels
mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat, si bé podran participar en el
procediment aportant la declaració responsable del compliment d’aquests requisits que consta
a l’annex 1 d’aquest plec.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències
sol·licitades en l’apartat G del quadre de característiques per acreditar la seva solvència
econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de qualsevol altre document
que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
8.2. Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G del quadre
de característiques.
8.3. Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb
elles, per tal d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís
per escrit de les entitats esmentades.
No obstant això, de conformitat amb l’article 75.1 de la LCSP, en relació amb l’experiència
professional requerida, les empreses només podran recórrer a la capacitat d’altres entitats si
aquestes executaran els serveis per als quals són necessàries aquestes capacitats.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la
unió o d'altres entitats.
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8.5. En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en
els termes indicats en l’apartat G del quadre de característiques. Per tal de determinar la
solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
Novena. Presentació de les proposicions
9.1. Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves
proposicions en 2 sobres, 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=viewDetail&ke
yword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en la declaració
responsable que figura a l’annex 1 d’aquest plec per rebre els avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que
l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per
presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part
de la licitació. 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.
EQUACAT 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.
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
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, motiu pel qual l’empresa restarà exclosa de la licitació.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
En cas 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
l’oferta.
Per tal de preparar l’oferta mitjançant l’eina de sobre digital i com a material de suport es
poden consultar l’adreça següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&.
9.2. 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) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.
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9.3. 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, la Mesa de contractació valorarà, en
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin
malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal
de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la
coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i
dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte
que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus a
través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació
de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.
9.4. 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:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&
9.5. 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.
9.6. Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació
d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys 7 dies abans del transcurs del termini de
presentació de les proposicions.
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través del
tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&k
eyword=Equacat&idCap=4582957&ambit=&).
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9.7. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada
per part de l’empresa licitadora del contingut d’aquest plec, del plec de prescripcions
tècniques, i l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per consultar les dades que
recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya, 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. Les proposicions
presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
9.8. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una UTE. La
infracció d’aquestes normes dóna lloc a la no admissió de cap de les propostes que hagi
subscrit.
9.9. El contingut dels 2 sobres serà el següent:
Sobre A: documentació general i proposta subjecta a criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor.
Els licitadors incorporaran al Sobre A la documentació següent:
a) Declaració responsable del licitador relativa al compliment dels requisits de capacitat i
solvència necessària per contractar, d’acord amb el model que consta com a annex 1
d’aquest plec.
b) En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una
unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la
declaració responsable de l’annex 1 d’aquest plec. A més, han d’aportar el compromís
conjunt de constituir-se en UTE en cas de resultar adjudicatàries del contracte que consta a
l’annex 2 d’aquest plec.
c) Les empreses han d’aportar, si escau, una declaració sobre el grup empresarial al qual
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup,
d’acord amb el model que consta com a annex 3 d’aquest plec.
d) La declaració sobre el compliment de la normativa en matèria d’integració social de
discapacitats, d’acord amb el model que consta com a annex 4 d’aquest plec.
e) La declaració responsable relativa al Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes, d’acord amb el model que consta com a annex 5 d’aquest plec.
f) La declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de prevenció
de riscos laborals, d’acord amb el model que consta com a annex 6 d’aquest plec.
g) La declaració sobre confidencialitat de dades, si s’escau.
h) La proposta subjecta a valoració mitjançant criteris d’adjudicació la quantificació dels
quals depèn d’un judici de valor, d’acord amb el contingut de l’annex 7 d’aquest plec.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o de diversos
criteris subjectius, comportarà la no valoració dels criteris corresponents.
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Les declaracions relacionades i la propostes subjectes a valoració mitjançant criteris
d’adjudicació la quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (annex 7) s’han de signar
pels representants legals de les empreses licitadores.
Les empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE presentaran de forma
individual les declaracions descrites a les lletres a) (annex1), c) (annex 3), d) (annex 4), e)
(annex 5), f) (annex 6) i g) d’aquest apartat. El compromís de constituir-se en UTE de la lletra
b) (annex 2) i la proposta subjecta a valoració mitjançant criteris d’adjudicació la quantificació
dels quals depèn d’un judici de valor de la lletra h) (annex 7) s’han de signar per tots els
representants de les empreses que presenten oferta conjunta en UTE.
ADVERTIMENT
No es pot incloure en el Sobre A la informació
número de frigorífics que s’adscriuen, ni a la
composició dels gots, ni als capitals subscrit a la
responsabilitat civil, atès que aquesta informació
Sobre B.

relativa a l’oferta econòmica, ni al
composició dels coberts, ni a la
pòlissa d’assegurança la pòlissa de
s’ha aportar, necessàriament, en el

La inclusió de l’oferta econòmica en el Sobre A implicarà l’exclusió automàtica del
licitador del procediment d’adjudicació.
La inclusió en el sobre A de la informació relativa a qualsevol altre criteri d’adjudicació
la quantificació del qual no depengui d’un judici de valor i que, per tant, s’hauria
d’haver inclòs en el Sobre B, implicarà la no valoració de la proposició del licitador en
relació amb aquest criteri.
Sobre B: proposta subjecta a criteris d’adjudicació que depenen d’una valoració
objectiva.
Aquest sobre ha d’incloure tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que
s’han de valorar de forma automàtica, d’acord amb el model que figura a l’annex 8 d’aquest
plec:
a) L’oferta econòmica.
b) Adscripció de frigorífics.
c) La composició dels coberts.
d) La composició dels gots.
e) Capital subscrit a la pòlissa d’assegurança.
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris
objectius, comportarà la no valoració dels criteris corresponents. En tot cas, quedarà exclosa
de la licitació l’empresa que no hagi inclòs en aquest sobre l’oferta econòmica prevista
a l’apartat a).
La presentació de documentació en aquest sobre que hagués hagut d’estar en el sobre A no
es tindrà en consideració i no serà objecte de cap valoració.
No s’acceptaran les proposicions que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les.
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9.10. Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi
assenyalat en l’eina de Sobre Digital, que conté informació confidencial, si conté informació
d’aquest tipus.
Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en els sobres es poden
considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o
drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus
interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector;
o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a
qualsevol 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 la
declaració responsable de l’annex 1 d’aquest plec.
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 i/o les dades facilitades que considerin 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 de
determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre la possibilitat
d’accés o de vista de dita documentació, prèvia audiència de l’empresa o les empreses
licitadores afectades.
9.11. Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i,
en cas de tractar-se d’empreses que presentin oferta conjunta amb el compromís de
constituir-se en UTE s’han de signar pels representants de totes les empreses que la integren.
Desena. Criteris de valoració de les proposicions
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als
criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.
Onzena. L’òrgan de contractació i la mesa de contractació
EQUACAT, SA, és una societat mercantil del sector públic de l’Administració de la Generalitat
que té la condició de poder adjudicador no administració pública a l’efecte de la LCSP.
L’òrgan de contractació ordinari d’EQUACAT és el Consell d’Administració, que en aquesta
contractació actua mitjançant persona apoderada amb facultats suficients per adjudicar i
subscriure aquest contracte.
La Mesa de contractació estarà formada pel següents membres:
-

President/a: representant de la Direcció de Serveis del Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya.
Vocal: jurista del l’Assessoria Jurídica del Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
Vocal: responsable d’Administració d’EQUACAT, SA.
Vocal: director/a esportiu/iva d’EQUACAT, SA.
Secretari/ària: representant del Consell Català de l’Esport.
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Suplents:En cas de que fos necessari, el/a president/a designarà a una persona adscrita a la
unitat administrativa que proposa el contracte en cas que sigui necessari per a qualsevol dels
càrrecs de la mesa de contractació.
Qualsevol canvi que es pugui produir en els integrants de la Mesa de Contractació serà
publicat al perfil del contractant dins els termini legalment establert en el LCSP.

Dotzena. Valoració de les proposicions i adjudicació del contracte
12.1. La Mesa de contractació obrirà el Sobre A i qualificarà la documentació continguda i, en
cas d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades
perquè els esmenin en el termini màxim de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A,
la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com,
en el seu cas, les causes de l’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones
interessades, es faran públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de
contractant.
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació
corresponent.
Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública.
12.2. D’acord amb l’article 159.4.e) i f) de la LCSP, abans de l’acte públic d’obertura del sobre
B i en un termini no superior a set dies, els serveis tècnics de l’òrgan de contractació han de
valorar les proposicions contingudes en el sobre A atenent als criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor. El tècnic o els tècnics que facin la valoració
de les proposicions l’ha/n de subscriure.
12.3. En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura
dels sobres B presentats per les empreses admeses. En aquest acte públic es procedirà a la
lectura de la valoració de les proposicions resultant de l’aplicació dels criteris d’adjudicació la
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor.
12.4. Després de l’acte públic esmentat, en la mateixa sessió, la Mesa procedirà a:
a) Amb l’exclusió prèvia, si s’escau, de les ofertes que no compleixin els requeriments del
plec, avaluar i classificar les ofertes. Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 29.
b) Fer la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació.
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c) Comprovar en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic
(RELI, ROLECE o equivalent) que l’empresa està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder bastant per formular l’oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica
o, si s’escau, la classificació corresponent i no està incursa en cap prohibició de contractar. En
cas que la documentació requerida per adjudicar no consti en la informació que s’extreu del
RELI o no estigui actualitzada, es procedirà a requerir-la i aquesta s’ha d’aportar en el termini
de 7 dies hàbils establert per presentar la garantia definitiva.
d) Requerir l’empresa que ha obtingut la millor puntuació, mitjançant una comunicació
electrònica, per tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament de la
comunicació, aporti la documentació següent:
1) La documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, de conformitat amb la clàusula 7.2
d’aquest plec, sempre que la informació esmentada no resulti de la comprovació establerta
a l’apartat c).
2) La documentació acreditativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social:
-Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa
es troba al corrent d’obligacions tributàries.
-Certificat positiu emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
-Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
No caldrà aportar els certificats esmentats, en el cas que s’autoritzi a EQUACAT a obtenir
directament dels òrgans administratius competents les dades o documents registrals que
es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del contracte.
3) El document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la lletra L del quadre de característiques i a la clàusula 13 d’aquest plec, o bé
escrit del representant legal de l’empresa adjudicatària sol·licitant que la garantia definitiva
es porti a terme en forma de retenció del preu.
4) El compromís a què es refereix l’article 75.2 de la LCSP i la documentació justificativa
que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 76.2 de la LCSP.
5) El contracte la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que es descriu a la clàusula
14 del plec de prescripcions tècniques i el justificant de seva vigència: rebut de pagament o
certificat de l’asseguradora.
12.5. En el cas que l’oferta del licitador que hagi obtingut la millor puntuació es presumeixi que
és anormalment baixa perquè es donen els supòsits que preveu l’article 149 de la LCSP, la
Mesa, un cop dutes a terme les actuacions assenyalades a les lletres a) i b) de l’apartat
anterior, seguirà el procediment que preveu l’article abans esmentat.
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La sol·licitud de justificació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça
assenyalada pel licitador que hagi obtingut la millor puntuació en el formulari d’inscripció, amb
l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la documentació
corresponent.

GENERALITAT DE CATALUNYA

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.
El termini màxim perquè el licitador justifiqui la seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils
des de l’enviament de la comunicació.
Transcorregut el termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà
que la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
12.6. Es considerarà que es produeix empat entre la puntuació obtinguda per l’empresa “a”
(Pa) i la de l’empresa “b” (Pb) si s’acompleix que Pa – Pb = 0.
En aquest cas, es proposarà adjudicatari al licitador que hagi obtingut major puntuació en els
criteris de valoració automàtica. En cas que l’empat perduri, s’adjudicarà el contracte a aquella
empresa licitadora que al venciment del termini de presentació d’ofertes tingui en la seva
plantilla el major percentatge de treballadors/ores amb discapacitat que superi el percentatge
que l’imposi la normativa.
12.7. Un cop presentada la documentació assenyalada a l’apartat tercer i constituïda la
garantia definitiva, s’ha de procedir a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a
adjudicatari en un termini no superior a 5 dies. Una vegada adjudicat el contracte, s’ha de
procedir a formalitzar-lo d’acord amb les previsions de la clàusula 14 del plec.
En cas que en el termini atorgat a aquest efecte, el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la documentació esmentada o no constitueixi la garantia definitiva, la Mesa efectuarà
una proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en puntuació i li atorgarà el termini
corresponent per presentar la documentació assenyalada a l’apartat 12.4 i constituir la
garantia definitiva.
12.8. L’adjudicació del contracte es notificarà per mitjans electrònics a les empreses
licitadores i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació en un termini
màxim de 15 dies hàbils a comptar des de la data d’adjudicació del contracte i d’acord amb les
previsions de la disposició addicional quinzena de la LCSP. A aquest efecte, s’enviarà, a
l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al telèfon mòbil– que les empreses
licitadores hagin designat en presentar les seves proposicions, un avís de la posada a
disposició de la notificació. Així mateix, el correu electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert, es publicarà en el perfil de contractant.

GENERALITAT DE CATALUNYA

12.9. Correspon a l’òrgan de contractació, per raons d’interès públic degudament justificades a
l’expedient de contractació, renunciar a celebrar el contracte abans de l’adjudicació. També
podrà desistir de l’adjudicació quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.
L’òrgan de contractació compensarà els candidats o licitadors per les despeses en què puguin
haver incorregut i que siguin prèviament justificades, amb un import màxim de 100 euros per
licitador, d’acord amb l’article 152 de la LCSP.
Tretzena. Garantia definitiva
13.1. L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
13.2. La garantia es pot prestar en alguna de les formes següents:
a)

En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la
Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.

b)

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar
en algun dels establiments esmentats en l’apartat a).

c)

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada
per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de
l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).

d)

Mitjançant declaració signada del representant legal de l’adjudicatari de retenció de preu
pel 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.

13.3. En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
l’apartat L del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses
integrants de la UTE.
13.4. La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP, i serà
retornada a l'adjudicatari un cop transcorregut el termini de garantia assenyalat a l’apartat S
del quadre de característiques, i complert satisfactòriament l'objecte del contracte, o en cas de
resolució sense culpa del contractista.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa 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 d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.
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13.5. En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal
que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de la reposició esmentada.
13.6. 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 a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de
modificació.
13.7. Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.
Catorzena. Formalització del contracte
El contracte es formalitzarà d’acord amb l’article 153 de la LCSP, en el termini màxim de 15
dies hàbils a comptar des de la notificació de l’adjudicació als licitadors.
En aquest mateix termini i, en tot cas, abans de formalitzar els contracte, aquells que hagin
concorregut amb oferta conjunta de licitació i resultin adjudicataris hauran d’aportar l’escriptura
pública de constitució de la UTE en la qual consti el nomenament de representant o apoderat
únic de la unió amb poders bastants per exercir els drets i poder complir les obligacions que
es derivin del contracte, almenys, fins a la seva extinció, i còpia del NIF de la UTE.
En el cas que l’adjudicatari sol·liciti que el contracte s’elevi a escriptura pública, les despeses
aniran a càrrec del contractista, el qual lliurarà l’òrgan de contractació una còpia autèntica
d’aquest document notarial en que s’acrediti mitjançat una nota emesa per l’oficina liquidadora
corresponent, el pagament o l’excepció de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats.
Quan per causes imputables a l’adjudicatari no es pugui formalitzar el contracte dins el termini
indicat, EQUACAT exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, que es farà efectiu contra la garantia definitiva. A més, aquest fet pot
donar lloc a declarar a l’empresa incursa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article
71.2.b) de la LCSP.
Quan per causes imputables a EQUACAT no es pugui formalitzar el contracte dins el termini
indicat, l’entitat indemnitzarà al contractista pels danys i perjudicis que la demora pugui
ocasionar.
El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
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El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible
per poder iniciar-ne l’execució.
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De la formalització de contracte es realitzarà anunci en el perfil del contractant.

Així mateix, un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament
amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions,
l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic,
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin
caràcter de confidencials.
Quinzena. Termini i lloc d’execució
El termini i el lloc d'execució del contracte és el que s'estableix a l'apartat D del quadre de
característiques.
Setzena. Forma de pagament
16.1. L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis efectivament
realitzats.
16.2. El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida
d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions
establertes en l’article 198 de la LCSP.
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han
de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessàriament, el número d’expedient de contractació.
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de
la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic.

electròniques

de

Les dades identificatives que l’empresa contractista haurà de fer constar en les factures
corresponents, són les següents:
EQUACAT, SA
NIF: A60307709
Avinguda del Canal Olímpic, 2
08860 Castelldefels
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El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta de
l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la factura.

GENERALITAT DE CATALUNYA

16.3. 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.
16.4. L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP.
16.5. La forma de pagament s’estableix a l’apartat Q del quadre de característiques.
L’adjudicatari facturarà el subministrament de la forma següent:
El pagament es farà per setmanes vençudes del servei objecte del contracte, prèvia
presentació de la factura corresponent, degudament conformada pel responsable
d’EQUACAT, S.A.
Dissetena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o les
empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de
característiques.
Divuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista
a)

L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que
estableix l’annex V de la LCSP.
L’empresa contractista també està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades
i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula
19.3 d’aquest plec.

b)

Obligacions laborals:
-La relació laboral del personal de l’empresa adjudicatària és responsabilitat exclusiva de
l’empresari.
-Tot el personal que l'empresa assigni a l’acompliment de la prestació estarà al seu càrrec
i sota la coordinació exclusiva d'un responsable designat per l'empresa, que és
l’interlocutor amb la persona responsable del contracte.
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-L'empresa adjudicatària resta obligada, pel que fa al personal que designi per a
l'execució del contracte, al compliment de les disposicions vigents, especialment en
matèria de legislació laboral, Seguretat Social i fiscal, com també de les que es
promulguin durant la seva execució. La persona responsable del contracte podrà
demanar a l'empresa la informació que consideri a aquest efecte. En cas d'accidents o
perjudicis de qualsevol tipus que afectin els treballadors a causa de l'exercici de les seves
tasques, l'empresa adjudicatària complirà amb allò que disposen les normes vigents sota
la seva responsabilitat, sense que repercuteixi de cap manera en EQUACAT.
-L’empresa és la que té la vinculació laboral amb les persones que prestaran el servei i no
implica una dependència jeràrquica, ni subjecció a l’horari del treball d’EQUACAT. Aquest
personal estarà coordinat per d’interlocutor de l’empresa, mai pels responsables
d’EQUACAT.
-El personal designat per l’empresa per a la realització de l'objecte del contracte haurà
d’estar sempre degudament identificat i acreditat com a personal extern.
-La formació d’aquest personal anirà a càrrec de l’empresa adjudicatària.
-L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. La falta de pagament dels salaris
dels treballadors i de les quotes de la Seguretat Social seran causa de resolució del
contracte.
c)

Igualtat entre homes i dones. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les
prestacions pròpies del subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones.

d)

Ús del català. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
EQUACAT 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 perquè funcioni,
almenys en llengua catalana.
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.

e)

Transparència. L’adjudicatari es compromet a facilitar la informació que sigui necessària
per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei del 19/2014, de 29 de
desembre, de la transparència, accés a la informació i bon govern. Així mateix, d’acord
amb la norma esmentada, els licitadors i els contractistes han de seguir els principis ètics i
regles de conducta que s’indiquen a continuació:
1.

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
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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.
2. Amb caràcter general, els licitadors i contractistes, en l’exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions següents:

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

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

3. En particular els licitadors i els contractistes 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 64 de la LCSP.
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 un procediment contractual.
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 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 la 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.

Dinovena. Execució del contracte
19.1. L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D del
quadre de característiques, llevat que EQUACAT hagi incorregut en mora en rebre’ls.
19.2. Si el contractista incorre en mora, ja sigui en relació als terminis parcials o totals, per
causes que li siguin imputables, l’entitat contractant podrà optar indistintament, per la resolució
del contracte o per la imposició de les penalitats establertes als articles 193.3 de la LCSP i
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següents, sense que sigui necessària la intimació prèvia de la mora per part d’EQUACAT.
L'import de les penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir
dret l’entitat contractant, originats per la demora del contractista.

GENERALITAT DE CATALUNYA

EQUACAT podrà retenir la garantia definitiva per tal d'assegurar el compliment de les
penalitats quan no es puguin deduir del pagament, i per garantir la indemnització per danys i
perjudicis, si escau.
Si l’entitat contractant 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.
Si el retard és produït per motius no imputables al contractista, s'ajustarà al que disposa
l'article 195.2 de la LCSP.
19.3. En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula 17 d’aquest plec es podrà acordar la imposició
de les penalitats següents:
4.000 euros pels incompliments contractuals següents de caràcter molt greu:
a) Realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
b) Cedir els drets del contracte a favor d’una tercera persona.
c) Causar danys per dol, frau o negligència, a tercers, usuaris o no de l’entitat, o no assumir i/o
satisfer les responsabilitats derivades d’aquests danys.
d) Desenvolupar l’activitat amb personal que no disposi dels requisits professionals exigits ni
de les llicències, permisos o habilitacions legalment necessàries.
e) Obstruir les funcions d’inspecció d’EQUACAT o de l’Administració competent.
f) No disposar de la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per danys exigida, o no
mantenir-la vigent durant tota la vigència del contracte.
2000 euros per la comissió dels incompliments contractuals següents de caràcter greu:
a) No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i
les professions corresponents a la prestació objecte d’aquest contracte.
b) No respectar els acords i les normes de confidencialitat.
c) No col·laborar en les tasques d’inspecció d’EQUACAT o de l’Administració competent.
300 euros o amonestació pels incompliments contractuals següents:
a) Incomplir les mesures destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
b) Incomplir les obligacions descrites a la clàusula 13.4 del Plec de Prescripcions Tècniques.
c) Incomplir els horaris descrits a la clàusula 6 del Plec de Prescripcions Tècniques.
d) No subministrar la quantitat suficient de menjar per atendre la demanda.
e) No subministrar les derivacions del menú basal sol·licitades.
f) No subministrar la quantitat suficient de coberts o safates per atendre la demanda.
g) Qualsevol incompliment de les obligacions, condicions o prohibicions d’aquest contracte no
previst com a incompliment greu o molt greu.
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral,
s’imposarà una penalitat per import de fins el 40% del preu del contracte, IVA exclòs, i podrà
donar lloc a la resolució del contracte.
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La infracció de les condicions establertes en la clàusula vint-i-cinquena d’aquest plec i en
l’article 215 de la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de
l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació
d’emergència o d’urgència de la subcontractació, pot suposar la imposició al contractista d’una
penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
Amb independència de les penalitzacions previstes en aquest plec, l’adjudicatari serà
responsable i podrà ser sancionat tant per EQUACAT com per les administracions competents
per raó de la matèria, per qualsevol infracció prevista per l’ordenament jurídic que tingui
relació directa o indirecta amb l’execució de les prestacions derivades de la relació
contractual.
19.4. Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de
les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia definitiva, quan no es puguin deduir dels pagaments
esmentats.
19.5. Correspon a EQUACAT instruir l’expedient contradictori per verificar si concorre
incompliment imputable a l’empresa contractista que doni lloc a la imposició de penalitats.
L’expedient s’iniciarà per l’òrgan de contractació previ informe descriptiu de la persona
responsable del contracte sobre l’incompliment contractual. L’òrgan de contractació, prèvia
sol·licitud dels informes que estimi pertinents, notificarà a la empresa contractista l’inici de
l’expedient amb descripció detallada dels fets constatats, l’incompliment contractual imputat i
la possible penalitat a imposar, per tal que realitzi les al·legacions que consideri oportunes en
un termini màxim de 10 dies naturals. En les mateixes condicions es notificarà a l’assegurador
o avalista si es proposa la incautació de la garantia definitiva.
Transcorregut el termini d’audiència, en el termini màxim d’un mes, l’òrgan de contractació
resoldrà de forma motivada si és procedent la imposició de la penalitat que correspongui o, en
cas contrari, acordarà l’arxiu de les actuacions.
La resolució del procediment, en el seu cas, es notificarà a l’empresa contractista i es
publicarà en el Perfil del contractant.
19.6. En el supòsit d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució
del contracte en què no estigui prevista cap penalitat o en què tot i ser prevista no cobrís els
danys causats a EQUACAT, aquesta exigirà al contractista la indemnització corresponent per
danys i perjudicis.
Vintena. Recepció i liquidació
El contracte s'entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat la totalitat de
l’objecte contracte d'acord amb les condicions establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques, i a plena satisfacció d’EQUACAT, de conformitat amb l’article 210.
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Vint-i-unena. Responsabilitat de l’empresa contractista

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i
subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a
EQUACAT o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre d’EQUACAT.
Vint-i-dosena. Modificació del contracte
22.1. Les dades relatives a la modificació del contracte es troben recollides a l’apartat N del
quadre de característiques. El contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20% del preu
inicial, IVA exclòs, de conformitat amb els articles 205 i 206 de la LCSP.
Són causes de modificació del contracte:
-

La necessitat d’incrementar el número de menús degut a un augment de participants.

22.2. En el cas que l’òrgan de contractació acordi la modificació del contracte, en els termes
abans assenyalats, la modificació serà obligatòria pel contractista.
EQUACAT publicarà l’anunci de modificació del contracte en el perfil del contractant en el
termini de 5 dies des de l’aprovació d’aquesta, que acompanyarà de les al·legacions del
contractista i de tots els informes que, si s’escau, s’hagin sol·licitat amb caràcter previ a la
seva aprovació, inclosos els aportats per l’adjudicatari o els emesos pel mateix òrgan de
contractació.
Vint-i-tresena. Causes de resolució del contracte
23.1. El contracte es resoldrà en els casos següents:
a) Per la concurrència d’alguna de les causes que preveuen els articles 211 i 306 de la LCSP.
b) Les condicions previstes a les lletres d), f) g) i h) de l’apartat M del quadre de
característiques tenen el caràcter d’obligacions essencials als efectes assenyalats a la lletra f)
de l’article 211 de la LCSP.
c) És causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris dels
treballadors i de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la resta
d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per part de l'empresa contractista, o la
infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral.
23.2. Correspon a EQUACAT instruir l’expedient contradictori per verificar si concorre causa
de resolució contractual imputable a l’empresa contractista. L’expedient s’iniciarà per l’òrgan
de contractació previ informe descriptiu de la persona responsable del contracte sobre
l’incompliment contractual. L’òrgan de contractació, prèvia sol·licitud dels informes que estimi
pertinents, notificarà a la empresa contractista l’inici de l’expedient de resolució amb
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descripció detallada dels fets constatats, l’incompliment contractual imputat i els efectes
econòmics de la possible resolució contractual, per tal que realitzi les al·legacions que
consideri oportunes en un termini màxim de 10 dies naturals. En les mateixes condicions es
notificarà a l’assegurador o avalista si es proposa la incautació de la garantia definitiva.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Transcorregut el termini d’audiència, en el termini màxim d’un mes, l’òrgan de contractació
resoldrà de forma motivada si concorre causa de resolució acreditada i els seus efectes o, en
cas contrari, acordarà l’arxiu de les actuacions.
La resolució del contracte, en el seu cas, es notificarà a l’empresa contractista i es publicarà
en el Perfil del contractant.
Vint-i-quatrena. Successió en la persona del contractista
En els supòsits de successió en la persona del contractista s’apliquen les disposicions de
l’article 98 de la LCSP.
Vint-i-cinquena. Subcontractació
25.1. L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la
prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre
de característiques, i de conformitat amb l’article 215 de la LCSP.
25.2. Els licitadors hauran d’indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o perfil professional, definit per referència a
la solvència tècnica o professional dels contractistes als que vagi a encomanar las seva
realització.
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allò
indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin 20 dies des que s’hagi
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les justificacions a què es
refereix el paràgraf següent, llevat que la subcontractació s’autoritzés expressament amb
anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de
mesures urgents, sempre i quan EQUACAT no notifiqui dins d’aquest termini la seva oposició.
Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es podran concloure sense
necessitat de deixar transcórrer el termini de 20 dies si la seva formalització és necessària per
atendre una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es
justifiqui de forma suficient.
25.3. L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat,
les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa subcontractista,
justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la, per referència als elements tècnics
i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en
prohibició de contractar.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària
sobre els nous subcontractes.
25.4. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que
fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les
conseqüències següents:
a) La imposició al contractista d’una penalitat de fins a un 50% de l’import del subcontracte.
b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211.
25.5. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista
principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a
EQUACAT, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclòs el
compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. El coneixement que
EQUACAT tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la
responsabilitat exclusiva del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant d’EQUACAT per les obligacions
contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels subcontractes.
25.6. En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o
incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la
LCSP.
25.7. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
25.8. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
25.9. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
Vint-i-sisena. Tractament de dades de caràcter personal
L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No obstant
això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals
incidentalment, quedarà subjecte al compliment de tot allò que estableix el Reglament (UE)
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, en relació amb les dades
personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte.
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L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per
EQUACAT.

GENERALITAT DE CATALUNYA

L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa
contractista sigui considerada responsable del tractament, a l’efecte d’aplicar el règim
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades.

Vint-i-setena. Persona responsable del contracte
D’acord amb l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del contracte s’indica en l’apartat
U del quadre de característiques, i exercirà les funcions següents:
-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables
al contractista.
Corroborar la correcta facturació del servei per part del contractista segons la clàusula
16.5 d’aquest plec.

Vint-i-vuitena. Prerrogatives
EQUACAT té la facultat d’interpretar el contracte objecte d’aquest plec i de resoldre els dubtes
que sorgeixin durant la seva execució. També pot modificar i resoldre unilateralment el
contracte, sempre i quan la modificació o la resolució es dugui a terme dins dels límits fixats i
d’acord amb els requisits previstos en aquest plec.
Els acords que dicti EQUACAT en l’exercici eventual de les prerrogatives d’interpretació
esmentades i les modificacions que faci, són executables de manera immediata.

Vint-i-novena. Règim de recursos i jurisdicció competent
29.1 D’acord amb l’article 44.6 de la LCSP, les actuacions que dugui a terme l’òrgan de
contractació d’EQUACAT es poden impugnar en via administrativa de conformitat amb el que
disposa la Llei 39/2025, d’1 d’octubre, davant la persona titular del Departament de la
Presidència de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
29.2. D’acord amb l’article 27.1.c) de la LCSP, són competència de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu les qüestions referides a la preparació, l’adjudicació i les
modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes últimes es basi en l’incompliment
del que estableixen els articles 201 i 205 de la LCSP, quan s’entengui que aquesta
modificació havia de ser objecte d’una nova adjudicació.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

De conformitat amb l’article 27.2 de la LCSP, l’ordre jurisdiccional civil és competent per
resoldre les controvèrsies que se suscitin en relació amb els efectes i l’extinció d’aquest
contracte, a excepció de les modificacions contractuals abans esmentades. Les parts se
sotmetran expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Annex 1
DECLARACIÓ
CONTRACTAR

RESPONSABLE

DEL

COMPLIMENT

DELS

REQUISITS

PER

Núm. expedient de contractació: EQUAC-2019-00001
Objecte del contracte: SERVEI DE CÀTERING PER ALS CASALS D’ESTIU I DE TARDOR
QUE ORGANITZA EQUACAT, S.A. AL CANAL OLÍMPIC DE CATALUNYA
El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________, en nom propi /
en nom i representació de _______________________, amb NIF___________ , respecte al/a
la qual actua en qualitat de _______________________ (senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/ada,...) i amb poders suficients
per realitzar aquesta declaració, DECLARA sota la seva responsabilitat, que l’empresa abans
identificada:
a) Està facultat/ada per contractar, ja que, tenint personalitat jurídica i capacitat d’obrar, no es
troba comprès/a en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar amb el sector
públic, d’acord amb el previst a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, i en la documentació que
regeix aquesta contractació.
b) Que té la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigida en el quadre de
característiques d’aquest plec de clàusules administratives particulars.
c) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona
d’aquelles a les que fa referència la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt
càrrec de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005,
de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.
d) Que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social i autoritza a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius
competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, en el seu cas, a
l’adjudicació del contracte. En concret, a obtenir els certificats i dades dels documents
següents:
1) Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en el
compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
2) Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions
tributàries.
f) Que l’empresa està inscrita en algun dels Registres següents i que les dades que hi consten
són vigents:
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE).
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g) Que l’empresa adopta el compromís de guardar silenci respecte de les dades,
informacions, documents i assumptes o antecedents als quals tinguin accés per raó d’aquesta
contractació i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

GENERALITAT DE CATALUNYA

h) Que l’adreça de correu electrònic on rebre les comunicacions en el procés de contractació i,
si s’escau, d’execució del contracte o bé els avisos de les posades a disposició en les
notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM, és ....................................
i) Que en el cas de tractar-se d’una empresa estrangera, se sotmetrà als jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb
renúncia expressa al seu fur propi.
j) Que en el cas de resultar adjudicatari/ària d’aquest contracte, es compromet a l’adscripció
dels mitjans materials i/o personals necessaris per a la correcta execució dels treballs objecte
del contracte, d’acord amb previst en la documentació que regeix aquesta contractació i el
contingut de la seva oferta.

Perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER EMPRESES LICITADORES QUE CONCORRIN EN
UNIONS D’EMPRESES TEMPORALS (UTE)

GENERALITAT DE CATALUNYA

Núm. de l’expedient de contractació: EQUAC-2019-00001

El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________, en nom propi /
en nom i representació de _______________________, amb NIF___________ , respecte al/a
la qual actua en qualitat de _______________________ (senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/ada,...) i amb poders suficients
per realitzar aquesta declaració,
El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________, en nom propi /
en nom i representació de _______________________, amb NIF___________ , respecte al/a
la qual actua en qualitat de _______________________ (senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/ada,...) i amb poders suficients
per realitzar aquesta declaració,
(Cal fer contar tots els empresaris/empreses que formaran part de la UTE)
DECLAREN sota la seva responsabilitat, que presenten oferta conjunta en unió temporal
d’empreses (UTE) i que assumeixen el compromís de constituir-se formalment en unió
temporal en cas de resultar adjudicatària del contracte, amb les dades següents:
Nom empresa

Percentatge de participació (%)

La persona representant de la UTE serà _________________ (indicar nom, cognoms i NIF).

Perquè així consti, signen aquesta declaració
Localitat i data:

(Signatura de tots empresaris o els representants de les empreses que integraran la
UTE)
Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 3
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE GRUP EMPRESARIAL
Núm. de l’expedient de contractació: EQUAC-2019-00001

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI_________
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:
NO conforma grup empresarial.
SÍ, conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de Comerç.
El Grup es denomina (indicar nom complet) i el conformen les entitats següents:
1.______
2.______
(etc.)

Perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 4
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN
MATÈRIA D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE DISCAPACITATS

GENERALITAT DE CATALUNYA

Núm. de l’expedient de contractació: EQUAC-2019-00001
Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:
Té un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors/ores.
O bé,
Té un nombre de treballadors igual o superior a 50 treballadors/ores
Està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2% de tal manera
que el número global de treballadors en plantilla és de ................................. dels quals
................................. (indicar també el número) són treballadors amb discapacitat.
O bé,
Ha obtingut la declaració d’excepcionalitat prevista a l’article 1 del Reial decret 364/2005 de
8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota
de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (de la qual trameto una còpia adjunta)
i que ha adoptat les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret esmentat
següents:
1.______
2.______
(etc.)

Perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 5
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE LES
DONES I ELS HOMES
Núm. de l’expedient de contractació: EQUAC-2019-00001

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:
NO té un nombre de treballadors superior a 250 treballadors/ores.
SÍ té un nombre de treballadors superior a 250 treballadors/ores.
Disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

Perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 6
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN
MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
Núm. de l’expedient de contractació: EQUAC-2019-00001

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empresa: (indicar nom complet)
El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________
DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa:
1. Compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
2. Es compromet a realitzar les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats
empresarials necessàries per a l’execució del contracte.
Perquè així consti, signo i segello aquesta declaració.
Localitat i data

Signatura del/de la representant legal

Segell de l’empresa
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Annex 7
CONTINGUT DELS SOBRES A i B
SOBRE A

GENERALITAT DE CATALUNYA

-

DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA CAPACITAT I A LA SOLVÈNCIA

Els licitadors han d’incorporar en el Sobre A la declaració responsable que compleixen els
requisits de capacitat i la solvència necessària per contractar, d’acord amb el model que
consta com a annex 1 d’aquest plec, i la resta de declaracions detallades en la clàusula 9.9
d’aquest plec, de conformitat amb els models que figuren en els annexos 2 a 6.
-

PROPOSTA
TÈCNICA
I
DOCUMENTACIÓ
RELATIVA
ALS
CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ QUE ES VALOREN MITJANÇANT JUDICI DE VALOR

Els licitadors també han d’incorporar en el Sobre A:
1) Títol acadèmic, o document equivalent, expedit per l’òrgan competent del/a
Nutricionista que s’integrarà a l’equip responsable del contracte.
2) Certificat, o document equivalent, conforme el/a Nutricionista que s’integrarà a
l’equip responsable del contracte es troba inscrit/a al Col·legi de DietistesNutricionistes de Catalunya, o col·legi equivalent, on aparegui el número de
col·legiat/da.
3) Proposta de menú mensual tenint en compte que es valorarà, per ordre decreixent
de preferència, l’adequació al públic al qual va dirigit; la utilització de productes de
proximitat i de certificació ecològica; el tipus de cocció i la varietat de plats,
paràmetres que permeten escollir la proposta més sana, variada i equilibrada
adreçada als comensals inscrits als diferents Casals.
4) Descripció de la solució tècnica proposada previst a les clàusula 7 del plec de
prescripcions tècniques on s’inclourà el protocol a seguir i les actuacions a realitzar
(on consti el temps d’execució de cadascuna d’elles) per resoldre les següents
incidències que es poden produir durant la realització del servei:
1. La quantitat de dinar subministrat no és suficient per atendre la quantitat
demandada.
2. El número de coberts, gots i safates no és suficient per atendre la quantitat
demandada.
3. Manca una derivació del menú basal que no s’havia comunicat prèviament o no
ha sigut subministrada.
No es pot incloure en el Sobre A la informació relativa a l’oferta econòmica, ni al número de frigorífics que
s’adscriuen, ni a la composició dels coberts, ni a la composició dels gots, ni als capitals subscrit a la
pòlissa d’assegurança la pòlissa de responsabilitat civil, atès que aquesta informació s’ha aportar,
necessàriament, en el Sobre B.
La inclusió de l’oferta econòmica en el Sobre A implicarà l’exclusió automàtica del licitador del
procediment d’adjudicació.
La inclusió en el sobre A de la informació relativa a qualsevol altre criteri d’adjudicació la quantificació del
qual no depengui d’un judici de valor i que, per tant, s’hauria d’haver inclòs en el Sobre B, implicarà la no
valoració de la proposició del licitador en relació amb aquest criteri.
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SOBRE B
DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE NO DEPENEN DE
JUDICI DE VALOR

GENERALITAT DE CATALUNYA

Els licitadors incorporaran en el Sobre B:
1) L’oferta econòmica.
Els licitadors presentaran la seva oferta econòmica, d’acord amb el model que consta com a
annex 8 a aquest plec.
Les ofertes de preu que superin el pressupost màxim de licitació (57.980,23 €IVA inclòs)
quedaran excloses de la licitació.
2) L’ adscripció de frigorífics, d’acord amb el model que consta com a annex 8 a aquest plec.
3) La composició dels coberts, d’acord amb el model que consta com a annex 8 a aquest plec.
4) La composició dels gots, d’acord amb el model que consta com a annex 8 a aquest plec.
5) La millora del capital assegurat per la pòlissa d’assegurança, d’acord amb el model que
consta com a annex 8 a aquest plec.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

Annex 8
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________, en nom propi /
en nom i representació de _______________________, amb NIF___________ , respecte al/a
la qual actua en qualitat de _______________________ (senyaleu les vostres facultats de
representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/ada,...) i amb poders suficients
per realitzar aquesta declaració, DECLARA que assabentat/ada de les condicions i els
requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària d’aquest contracte es compromet (en
nom propi / en nom i representació de l’empresa) a executar-lo amb estricta subjecció als
requisits i condicions estipulats seguidament:
Oferta econòmica:
Preu unitari per
menú*

Núm. menús
a servir
12.145

Import oferta econòmica*

IVA (10%)

Import total

* Imports sense IVA.

El preu unitari proposat inclourà tots els serveis necessaris per dur a terme el servei, i serà
invariable per a tot tipus de menús, inclosos el menú basal i menús adaptats per al·lèrgics a la
lactosa, al gluten i a la fructosa i sorbitol...
El preu del contracte es liquidarà en funció dels menús efectivament realitzats al preu unitari
proposat per l’adjudicatari a l’oferta, cas que es produeixi alguna desviació respecte del total
de menús a servir estimats.

Així mateix es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a:
(marcar amb una creu la casella corresponent)

1
unitat

2
unitats

3
unitats

Cap

1) Número de frigorífics que s’adscriuran a la realització
del servei
(marcar amb una creu la casella corresponent)
2) Coberts reutilitzables

SI

NO

(marcar amb una creu la casella corresponent)
3) Gots reutilitzables (no de vidre)

SI

NO
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4) Contractar i mantenir vigent durant tota la vigència del contracte una pòlissa què
garanteixi les conseqüències econòmiques derivades de la responsabilitat civil, que
haurà d’incloure especialment dins la clàusula de riscos coberts els derivats de l’activitat
objecte d’aquesta contractació, amb les condicions següents:
(marcar amb una creu la casella corresponent)
Capital assegurat mínim 1.800.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit
per víctima de mínim 250.000 euros.
Capital assegurat mínim 1.200.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit
per víctima de mínim 200.000 euros.
Capital assegurat mínim 600.000 euros per sinistre i any, amb un sublímit per
víctima de mínim 150.000 euros.
I per què consti, signo tots els fulls d’aquesta oferta econòmica.
(lloc i data)

Signatura
(Cal signar tots els fulls de l’oferta)
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