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Índex
Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte ................................................................ 2
Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte .................................... 3
Clàusula 3. Durada del contracte ..................................................................................... 6
Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant. .................................................... 6
Clàusula 5. Expedient de contractació i procediment d'adjudicació ....................................... 6
Clàusula 6. Requisits de capacitat i solvència. ................................................................... 7
Clàusula 7. Documentació que ha de presentar el licitador .................................................. 8
Clàusula 8. Termini per a la presentació de les proposicions .............................................. 11
Clàusula 9. Mesa de contractació ................................................................................... 12
Atès el procediment d’adjudicació, no es constitueix Mesa de contractació. ......................... 12
Clàusula 10. Adjudicació del contracte ............................................................................ 12
Clàusula 11. Garantia ................................................................................................... 13
Clàusula 12. Notificació de l’adjudicació i formalització del contracte .................................. 13
Clàusula 13. Execució del contracte ............................................................................... 14
Clàusula 14. Abonaments a l’empresa contractista ........................................................... 14
Clàusula 15. Revisió de preus ........................................................................................ 15
Pàg. 1 de 47

Clàusula 16. Responsable del contracte .......................................................................... 15
Clàusula 17. Condicions especials d’execució i obligacions de l’empresa contractista. ........... 15
Clàusula 18. Relacions contractuals de caràcter privat ...................................................... 23
Clàusula 19. Modificació del contracte. ........................................................................... 23
Clàusula 20. Recepció i termini de garantia ..................................................................... 24
Clàusula 21. Subcontractació ........................................................................................ 24
Clàusula 22. Cessió del contracte .................................................................................. 25
Clàusula 23. Demora en les prestacions ......................................................................... 25
Clàusula 24. Responsabilitat en l’execució del contracte ................................................... 25
Clàusula 25. Resolució del contracte .............................................................................. 27
Clàusula 26. Recursos legals dels licitadors ..................................................................... 28
Clàusula 27. Transparència, integritat i conflicte d’interessos ............................................ 28

Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
1. Objecte del contracte.
L’objecte del contracte és la gestió del servei Primer la Llar adreçat a persones sense sostre
que comprèn 25 habitatges i 25 persones participants, amb mesures de contractació pública
sostenible.
Aquest servei, inicialment, consisteix en facilitar l’accés immediat a l’habitatge i el suport
socioeducatiu de les persones participants i, durant la vigència del contracte, totes les
prestacions i funcions relatives als habitatges es transferiran de forma gradual al Consorci
d’Habitatge de Barcelona en la forma conveniada entre aquest i l’IMSS, de manera que,
completats aquests traspassos, l’objecte del contracte quedarà limitat al suport socioeducatiu
de les persones participants.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible
següents:
a) Objecte del contracte amb eficiència social:
-

Pressupost màxim de licitació desglossat en costos directes i indirectes
Atès que la retribució dels salaris és molt significativa respecte al cost final del
contracte, es fa constar que l’estimació dels costos salarials del personal que
executarà el contracte s’ha fet en relació al Conveni col·lectiu de Catalunya d’acció
social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 20132018, cicle general, publicat en el DOGC de data 7 de desembre de 2017.

b) Com a condicions especials d’execució de caràcter social:
-

Pagament del preu a les empreses subcontractades
Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
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-

Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
Comunicació inclusiva
Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
Igualat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI
Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de
l’empresa
Accessibilitat universal

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha
expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient.
2. Règim jurídic.
El contracte es tipifica com a contracte administratiu mixt de serveis i serveis de l’annex IV
essent la prestació principal la relativa a la gestió dels habitatges i se subjecta a aquest plec, el
plec de prescripcions tècniques i documentació complementària i annexa i a les regulacions de
la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de
desenvolupament.
Atenent el VEC d’aquest contracte es considera sotmès a regulació harmonitzada tot d’acord
amb la previsió dels articles 18, 19 i 22 LCSP.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT i la documentació complementària annexa.
Aquest contracte es regula, si conté mesures de contractació pública sostenible, pels Decret
d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública sostenible i el Decret d’Alcaldia de
19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals
que les empreses licitadores, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses
interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís
fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
574.570,23 euros, IVA exempt.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que pot oferir l’empresa licitadora. Si s’excedeix la quantia del pressupost net
l’oferta serà exclosa.
Als efectes de valoració de les ofertes s’ha de considerar que el servei té una part del preu com
a despeses per preu global i una part com a despeses de preu unitari segons el detall adjunt:
- El preu global comprèn les despeses de personal i funcionament relatives a l’atenció
socioeducativa, per un import de 244.911,58 euros, sense IVA.
Aquesta quantitat constitueix la xifra màxima de preu global o cost que pot oferir l’empresa
licitadora. Si s’excedeix la quantia del pressupost net de la part de preu global l’oferta serà
exclosa.
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- El preu unitari comprèn el cost de gestió de l’habitatge i lloguer. La quantia total del
pressupost de licitació relatiu als preus unitaris és de 277.425,00 euros, sense IVA.
Aquesta quantia del pressupost base es considera estimativa i té el caràcter de pressupost
màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat al preu unitari aplicable en funció del servei
prestat.
Els preus unitaris aplicats són els següents:
Gestió de l’habitatge amb lloguer
Gestió de l’habitatge sense lloguer

739,80 €/mes
162,00 €/mes

Donat que durant l’execució del contracte la gestió dels habitatges en els quals resideixen els
participants s’aniran traspassant al Consorci d’Habitatge de Barcelona el pressupost contempla
dos preus unitaris diferents:
-

-

un preu de 739,80 euros/mes aplicable mentre l’adjudicatari mantingui el lloguer i
gestió dels habitatges (lloguer, assegurances, subministraments, neteges i
manteniment de l’habitatge, adquisició o reposició de mobiliari i electrodomèstics,
alimentació, roba ,higiene personal, salut, transport, inserció laboral, etc.).
Un preu de 162,00 euros/mes aplicable quan l’habitatge hagi estat traspassat al
Consorci d’Habitatge de Barcelona o hagi estat substituït i l’adjudicatari només es
faci càrrec de les despeses relatives a neteges i manteniment de l’habitatge,
adquisició i reposició de mobiliari i electromèstics, alimentació, roba, higiene
personal, salut, transport i acompanyament en la inserció laboral de les persones
participants.

Els preus unitaris indicats en el paràgraf anterior com a preus unitaris nets constitueixen la
xifra màxima per sobre de la qual s'estimarà que l’oferta del licitador excedeix el tipus de la
licitació i, per tant, serà exclosa.
L’IMSSB no resta obligat a exhaurir el pressupost previst per als preus unitaris en atenció a
què el preu final es determina en funció de les necessitats de l’Administració, aplicant el preu
unitari corresponent i que, en aquest cas, el nombre de serveis a executar no pot ser superior
a l’estimació realitzada.
També es presenta la desagregació del pressupost per conceptes de servei:
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Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es
partida/es pressupostàries següent/s:
Any

Econ.

Programa Orgàn. Import net

2019
2020
Total

22732
22732

23145
23145

0100
0100

104.467,32 €
417.869,25 €
522.336,57 €

%
IVA
10
10

Import IVA

Import total

10.446,73 €
41.786,93 €
52.233,66 €

El pressupost net es desglossa de la manera següent:
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114.914,05 €
459.656,18 €
574.570,23 €

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de
Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys
2013-2018, cicle general, publicat en el DOGC de data 7 de desembre de 2017. Aquesta
indicació no prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter pluriennal, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 522.336,57 euros, sense incloure l'IVA.
Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent
possibles pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord amb la previsió de
l’article 101 LCSP.

Any

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

VE modificacions
amb increment del
cost econòmic

SUMA

2019

104.467,32 €

0,00 €

0,00 €

104.467,32 €

2020

417.869,25 €

0,00 €

0,00 €

417.869,25 €

522.336,57 €

0,00 €

0,00 €

522.336,57 €

TOTAL
CONTRACTE

Clàusula 3. Durada del contracte
La durada del contracte serà de 15 mesos comptadors a partir del dia 1 d’octubre de
2019 o de la data d’inici de l’execució que es fixi en la formalització del contracte si és
posterior.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant.
1. L’òrgan de contractació és l’IMSSB (Gerent) i l’interlocutor per a aquest contracte és el
Departament
de
Serveis
Jurídics,
telèfon
934
132
591,
correu
electrònic
contractacioimss@bcn.cat i adreça social al carrer València, 344, 2a planta, de Barcelona.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya: (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMSS)

Clàusula 5. Expedient
d'adjudicació

de

contractació

i

procediment

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2. El procediment d’adjudicació és el negociat sense publicitat a l’empara de l’article 168.a).2n
LCSP.
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3. El present contracte s’adjudicarà a l’entitat SANT JOAN DE DEU, SERVEIS SOCIALS atès que
no hi ha cap altra entitat o empresa que pugui executar el present contracte d’acord amb les
raons tècniques que es justifiquen a l’expedient.
4. L’aspecte que es tindrà en compte en la negociació serà l’oferta econòmica.
5. Un cop comprovada la personalitat i solvència de l’empresa convidada a la negociació,
l’òrgan tècnic designat negociarà els aspectes abans indicats (oferta econòmica) amb presència
de la Secretària delegada que aixecarà acta indicant els assistents, els aspectes que han estat
negociats i el seu resultat.

Clàusula 6. Requisits de capacitat i solvència.
1. Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits
d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les
previsions dels articles 65 i 71 LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
Mesura social.En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
2. Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es constitueixi
temporalment a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la
solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents,
tot d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP.
3. L’empresa licitadora ha de comptar amb la solvència econòmica i financera i tècnica i
professional mínima següent:
Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP, en relació amb els articles
87 i 90 LCSP. La correspondència es determinarà a partir del codi CPV.
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) i 87.3 LCSP, el volum anual de negocis referit al
millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa, ha de tenir un import igual
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o superior de 900.000 euros. En el cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici
d’activitat sigui inferior a un any comptat fins a la data final de presentació de proposicions, el
requeriment s’entendrà proporcional al període.
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL:
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa
licitadora ha de declarar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels
últims tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que constitueixen
l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de 400.000 euros.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i els que
constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el
contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, i en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
4. Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans
establerts a la clàusula següent.

Clàusula 7. Documentació que ha de presentar el licitador
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, identificats amb els números 1 i 2.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
L’empresa licitadora pot indicar en el sobre que correspongui quina informació de la seva
proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l'oferta
econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de contractació
garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre que s’ajusti
a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
Les dades del licitador seran tractades per l’Ajuntament de Barcelona d’acord amb el que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de
desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Aquestes dades es
cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de serveis de contractació pública
(PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les
dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de
contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil de licitador) i les seves
eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment
en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol·licitud
a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
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ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant l’adreça
electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. Si dins d’un sobre s’inclou informació que permet el
coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret de la mateixa, implicarà
l’exclusió de la licitació.
Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Documentació administrativa per al
procediment relatiu al contracte núm. 19000210, objecte gestió del servei Primer la Llar
adreçat a persones sense sostre, amb mesures de contractació pública sostenible, expedient
núm. 20190355, tramitat per Departament de serveis jurídics, presentada per l’empresa...
amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
El sobre ha de contenir els documents que es relacionen (o indicació dels documents que
ja es troben en poder de l’IMSS amb declaració que no s’ha produït cap variació),
amb les excepcions següents:
La inscripció en el Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o de la
Generalitat de Catalunya eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figuren
assenyalats amb les lletres a), b.1, c), e) i f). A aquests efectes l’IMSS incorporarà a
l’expedient diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin
en l’esmentat Registre, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la
declaració esmentada a l’apartat f).
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de l’empresari:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d’identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d’identificació fiscal (NIF).
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrites en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida
per la legislació mercantil aplicable, s’aportarà l’escriptura o document de constitució, de
modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes reguladores de l’activitat de
l’empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial corresponent.
b) Documents que acrediten l’apoderament, si l’empresari actua mitjançant representant o es
tracta d’una persona jurídica:
b.1. Document públic d’apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i
validat per la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent a l’òrgan
gestor de l’expedient de contractació.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
c) Documents o mitjans que acrediten l’aptitud i la solvència mínimes requerides per accedir a
l’adjudicació del contracte:
c.1. Per acreditar la solvència econòmica i financera:
- Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
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d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.
c.2. Per acreditar la solvència tècnica:
-

Relació dels principals serveis efectuats en els últims tres anys que inclogui import, dates i
el destinatari, públic o privat, d’aquests. Els serveis o treballs efectuats s’acrediten
mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari és una
entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresa
acompanyada dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la
prestació; si s’escau, aquests certificats han de ser comunicats directament a l’òrgan de
contractació per l’autoritat competent. Els certificats de bona execució dels serveis inclosos
en la relació, el destinatari dels quals va ser una entitat del sector públic, els pot comunicar
directament a l’òrgan de contractació l’entitat contractant .

d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba
incorregut en cap prohibició per contractar amb l’Administració. Aquesta declaració haurà de
contenir expressament el fet d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigent, així com que no té cap deute
amb l’Ajuntament de Barcelona. També haurà de contenir la manifestació de què dóna
compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i en
matèria d’igualtat efectiva de dones i homes. (annex 1).
La declaració responsable haurà de contenir també, en aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19
de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels
contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses
filials o empreses interposades, no tinguin relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un
país considerat paradís fiscal,” una declaració responsable manifestant alternativament
que l’empresa que representa:
- no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
- té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest
mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la
informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el perfil de contractant de
què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
Addicionalment, en la declaració responsable es farà constar una declaració responsable
signada pel legal representant indicant:
-

Si la garantia definitiva la constituirà mitjançant la modalitat de retenció del preu, en cas
de resultar adjudicatari.
Si l’empresa forma part d’un grup empresarial.
Si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en territori espanyol, la participació
en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb renúncia, en el
seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

e) En matèria de l’Impost sobre Activitat Econòmiques (IAE), s i es tracta d’activitats que hi
estan subjectes:
1. Alternativament, un d’aquests documents:
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-

o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens
corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del contracte;
o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
o el document de declaració en el Cens corresponent.

2. A més, només per a les persones jurídiques:
-

-

una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst o, si
no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del
contracte;
i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost.

f) Si escau, declaració responsable del representant legal de l’empresari conforme les
circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat
cap variació. En el supòsit que no siguin aportats pel mateix licitador, la incorporació d’aquests
certificats al procediment es farà d’ofici per l’òrgan encarregat de l’examen de les proposicions,
el qual sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades la seva
expedició per mitjans electrònics.
g) Si l’empresa està obligada a disposar d’un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a
adoptar les mesures alternatives corresponents, certificat on hi consti el nombre global de
treballadors de la plantilla i el nombre particular de treballadors amb discapacitat; o bé, una
còpia de la declaració d’excepcionalitat i una declaració responsable, signada pel legal
representant, amb indicació de les mesures concretes aplicades si ha optat pel compliment de
les mesures alternatives legalment previstes.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, hauran d’estar legitimades per
notari o compulsades amb el seu original per l’òrgan de contractació o per un funcionari
d’aquesta Corporació.
Sobre núm. 2.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 2. Proposició econòmica, contracte núm.
19000210, objecte gestió del servei Primer la Llar adreçat a persones sense sostre, amb
mesures de contractació pública sostenible, expedient núm. 20190355, tramitat per
Departament de serveis jurídics, presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a
efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
El sobre ha de contenir l’oferta econòmica que serà objecte de negociació, signada per
l’empresari licitador o persona que representi l’empresa licitadora.
L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i
les despeses generals i s’imputarà l’IVA amb partida independent. En annex2 i 2bis s’adjunta
el model.

Clàusula 8. Termini per a la presentació de les proposicions
L’empresa licitadora podrà requerir informació addicional sobre els plecs en les condicions
establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes tindran caràcter vinculant.
El termini per a la presentació de la proposició serà de 10 dies des de la data d’enviament de
la invitació.
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2. La proposició es pot presentar a l’oficina del Registre de l’IMSSB situada al carrer València,
344, 2a planta, o a qualsevol altra oficina de Registre de l’Ajuntament de Barcelona.
En cas que no es presenti en el Registre de l’IMSSB s’ha de comunicar per correu electrònic a
l’adreça següent: contractacioimss@bcn.cat.
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil
següent.
També es pot presentar la proposició per correu o missatgeria, sempre dins del termini de
presentació d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de
la tramesa i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant tèlex, fax,
telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer dia del termini de presentació
d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta serà vàlida si hi consten
la data de transmissió i recepció del correu electrònic, el contingut íntegre de les
comunicacions, i si s’hi identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació
de proposicions sense que hagi arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació,
aquesta no serà admesa en cap cas.
Si la proposició es presenta fora de termini no serà admesa.

Clàusula 9. Mesa de contractació
Atès el procediment d’adjudicació, no es constitueix Mesa de contractació.

Clàusula 10. Adjudicació del contracte
1. L’òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte a l’empresari
justificadament elegit en el termini màxim de 15 dies naturals. Transcorregut el termini
anterior sense que s’hagi produït l’adjudicació, el licitador té dret a retirar la seva proposta.
2. Prèviament a l’adjudicació es requerirà al licitador que es proposi com adjudicatari perquè
presenti determinada documentació.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental si les dades que es
requereixen figuren inscrites en aquests registres.
La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents. Es consultarà l’aplicació informàtica municipal de recaptació per
comprovar que l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona i s’obtindrà una
còpia impresa de la consulta i s’incorporarà a l’expedient.
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Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals
D’acord amb l’article 150.2 LCSP, la documentació s’haurà de presentar dins del termini dels
10 dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
4. D’acord amb l’article 150.3 LCSP, un cop presentada la documentació requerida i
constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva, s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies
hàbils següents al de la seva recepció.
D’acord amb l’article 150.2 LCSP, si l’empresa licitadora no presenta la documentació
requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que
retira la seva oferta.
5. A partir de l’endemà de la notificació de l’adjudicació del contracte, l’empresa adjudicatària
haurà d’accedir a l’aplicació informàtica SAI de seguiment de la contractació pública sostenible
de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup municipal, dins la Carpeta d’Empresa del Portal de
Tràmits del web de l’Ajuntament de Barcelona, i a través d’un certificat digital vàlid.
L’empresa adjudicatària haurà d’omplir els formularis de preguntes que l’aplicació presentarà
en funció de les mesures socials, ambientals o d’innovació que incorpori el contracte en
aquesta fase d’adjudicació, atenent en tot moment els requeriments que a través de l’aplicació
o per altres canals efectuï l’òrgan de contractació.

Clàusula 11. Garantia
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada haurà de constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins del termini de 10 dies
hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment, segons preveu l’article 150
LCSP.
Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
La/es garantia/es que no es constitueixin mitjançant la modalitat de retenció del preu, ha/n de
dipositar-se a la Tresoreria de l’IMSS, carrer València, núm. 344, planta 2, de Barcelona.

Clàusula 12. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 i la disposició addicional quinzena de la LCSP, l'acte
d’adjudicació serà notificat per mitjans electrònics a l’empresa licitadora i en el termini màxim
de 15 dies es publicarà en el perfil de contractant.
2. D’acord amb l’article 50.1.d) i 153.3 LCSP, el contracte no es podrà formalitzar fins que
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació a les
empreses licitadores. Si un cop finalitzat aquest termini no s'ha interposat recurs especial
previst a l’article 44 LCSP que impliqui la suspensió del procediment, o s'hagués acordat
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l'aixecament de la suspensió, es requerirà a l’empresa adjudicatària perquè en un termini no
superior a 5 dies a partir de la data següent a la de recepció del requeriment es procedeixi a la
formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat, s’entendrà que retira la seva
oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. D’acord amb l’article 154 LCSP, la formalització del contracte i el document contractual es
publicaran en el perfil de contractant i en el DOUE” . L’anunci en el perfil es realitzarà en un
termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte i, si procedeix, en el DOUE
en un termini no superior a 10 dies.

Clàusula 13. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà en la data que es fixi en la formalització del contracte.
L’empresa contractista haurà de col·laborar en el seguiment de l’aplicació de les mesures de
contractació pública sostenible (socials, ambientals i d’innovació) incorporades en el contracte.
Al llarg de tota l’execució i fins la recepció del mateix, l’empresa contractista accedirà de
manera regular a l’aplicació SAI, de seguiment de la contractació pública sostenible de
l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup municipal, dins la Carpeta d’Empresa del Portal de
Tràmits del web de l’Ajuntament de Barcelona, i a través d’un certificat digital vàlid.
Allà haurà d’omplir els formularis de preguntes que l’aplicació presentarà en funció de les
mesures socials, ambientals o d’innovació que incorpori el contracte en les diferents fases de la
seva execució, atenent en tot moment els requeriments que a través de l’aplicació o per altres
canals efectuï l’òrgan de contractació.

Clàusula 14. Abonaments a l’empresa contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent.
El preu s’abonarà en euros.
El sistema de determinació del preu de contracte es fixa a partir de:
- un import a tant alçat en relació a l’acompanyament socioeducatiu
- la determinació de les unitats executades i l’import unitari de cadascuna de elles pel que
fa a la gestió i lloguer de l’habitatge o exclusivament a la gestió.
L’empresa contractista ha de presentar la factura corresponent a les prestacions executades en
el període mensual. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies.
En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un
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termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar
observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
L’empresa contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades
especificades en la capçalera del present plec:
- Codi de contracte.
- Òrgan de contractació.
- Departament econòmic.
- Departament destinatari.
- Mes descriptiu del servei prestat que es factura
- Detall de cada servei que es facturi, així com l’import corresponent de cadascun d’ells
- Qualsevol altre que indiqui el Departament d’Atenció Social a Persones Sense Llar o en
Situació d’Exclusió Residencial
FACTURACIÓ MENSUAL TIPUS

Servei d'acompanyament social

TOTAL IMPORT ADJUDICAT EN LA ANUALITAT EN
CONCEPTE DE PREU GLOBAL / MESOS
CONTRACTATS EN L’ANUALITAT

Servei de col·laboració en el manteniment de les
condicions d'habitabilitat dels habitatges i amb les
condicions de vida dels usuaris del servei, amb gestió
de l'adjudicatari del lloguer, abans de la gestió del
lloguer per part del Consorci de l’Habitatge de
Barcelona

PREU UNITARI * Nº D'HABITATGES OCUPATS EN
ELS QUE LA ENTITAT PAGA EL LLOGUER

Servei de col·laboració en el manteniment de les
condicions d'habitabilitat dels habitatges i amb les
condicions de vida dels usuaris del servei (la gestió
dels habitatges ja serà responsabilitat en la seva
totalitat del Consorci de l’Habitatge de Barcelona)

PREU UNITARI * Nº D'HABITATGES OCUPATS EN
ELS QUE NO ES PAGA EL LLOGUER

Clàusula 15. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu
durant la seva durada.

Clàusula 16. Responsable del contracte
Es designa la Sra. Lourdes Herruz, Tècnica del Departament d’atenció social a persones sense
llar o en situació d’exclusió residencial de la Direcció de serveis d’intervenció social a grups
poblacionals vulnerables, com la persona responsable del contracte, a qui li correspon
supervisar l’execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar
la correcta realització de la prestació pactada, tot d’acord amb la previsió de l’article art. 62.1
LCSP.

Clàusula 17. Condicions especials d’execució i obligacions
de l’empresa contractista.
1. Condicions especials d’execució
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D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1 De caràcter social:
1.1.1. El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció
principal i amb efectes alliberadors.

de contractació donarà
deu dies al·legui el que
de contractació farà el
del preu al contractista

1.1.2. L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
D’acord amb la previsió de la clàusula 20, l’empresa contractista ha de presentar la
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas,
una vegada finalitzada la prestació.
1.1.3. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a molt greu o causa d’extinció contractual.
La persona responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
1.1.4. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat
L’empresa contractista, en el termini de deu dies posteriors a la data de formalització del
contracte, ha de presentar a la persona responsable del contracte el Pla d’igualtat entre homes
i dones que serà d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi
estigui legalment obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables
per assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar
estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un nou termini perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una penalitat
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim
del 10% del preu.
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S’annexa (annex 5) el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD
que inclou el procediment d’aplicació de les clàusules socials d’igualtat de gènere.
1.1.5. Comunicació inclusiva
L’empresa contractista ha de garantir,
 que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o
imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat
funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses
amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets dels animals
 l’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
 en les serves comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de
la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius
perpetuadors de prejudicis.
S’annexa, com a annex 6, el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula
Social de Comunicació Inclusiva.
Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
1.1.6. Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
L’empresa contractista ha d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal
adscrit a l’execució del contracte. Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en
campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual o per raó de
sexe; accions formatives i la designació de persones de referència que vetllin per un espai de
treball lliure de violències masclistes o per orientació sexual o identitat de gènere.
S’annexa, com a annex 5, el Protocol elaborat pel Departament de Transversalitat de GènereCIRD que inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules Socials d’Igualtat de Gènere.
L’empresa contractista ha d’aplicar mesures de protecció específica de les persones
professionals contra l’assetjament sexual i per raó de sexe que aquestes pugin patir per part
de les persones usuàries, així com adoptar les mesures de formació al personal per detectar
millor les situacions de violència masclista o per orientació sexual o identitat de gènere que
pateixin les persones usuàries finals.
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa entrega a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en
relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la
impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en la clàusula 24. Alternativament, podran suposar l’extinció del
contracte.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
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1.1.7. Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI
L’empresa contractista ha d’aportar, en el termini màxim de deu dies posteriors a la data de
formalització del contracte, el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució del contracte
per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI, tant si és el cas
entre el personal que executa el contracte com entre les persones destinatàries de la
prestació.
Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les discriminacions que
poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que fa a l’orientació
sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla
d’actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de
deu dies.
L’Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb totes les
empreses contractistes de l’Ajuntament i de les empreses del Grup Municipal, una reflexió
general de la implantació de les mesures en els contractes públics.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en la clàusula 24. Alternativament, podran suposar l’extinció del
contracte.
S’annexa, com a annex 7, el Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula
Social d’Igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI.
1.1.8. Conciliació corresponsable del temps laboral, familiar i personal
L’empresa contractista ha d’aportar un pla o mesures de conciliació coresponsable del temps
laboral, familiar i personal en relació amb les persones ocupades en l’execució del contracte.
A títol d’exemple, algunes d’aquestes mesures econòmiques o assistencials que facilitin
l’atenció de menors o persones dependents; mesures laborals com la reducció de jornada,
excedències, llicències o permisos de paternitat o maternitat; flexibilització, adaptació o
reassignació de serveis i horaris en funció de les necessitats de conciliació o altres de similars.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures.
L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual es qualifica com a falta molt greu i
comportarà l’adopció de les penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les
previsions que s’estableixen en la clàusula 24.
1.1.9. Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa
L’article 71.1.d) LCSP estableix que una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat
són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.
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L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment
de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i
una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta
finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
1.1.10.

Accessibilitat universal

L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret
de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del
disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat
funcional i la seva inclusió social.
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol
moment de l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o
disseny per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de
penalització econòmica o d’extinció del contracte.
2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'IMSS qualsevol substitució
o modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
e. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
f.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el
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termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2
LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu personal hauran de respectar, en tot cas, les
prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de dades i especialment en
l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que la desenvolupin.
L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se sotmetrà
en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat.
A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec de
prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà de
L’adjudicatari, com a encarregat de tractament i tenint en compte l’adequació del nivell
de seguretat al risc, tindrà les obligacions següents:
 Utilitzar les dades personals objecte del tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà utilitzarles per a finalitats pròpies.
 Tractar les dades personals seguint únicament les instruccions documentades del
responsable.
 Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament
efectuades per compte del responsable que contingui:
1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada
responsable per compte del qual actuï l’encarregat.
2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable.
3. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat
apropiades que estigui aplicant.
 No comunicar dades a terceres persones, excepte en el cas que compti amb
l’autorització expressa del responsable del tractament, o en els supòsits legalment
admissibles. Si l’encarregat vol subcontractar, haurà d’informar obligatòriament al
responsable i sol·licitar la seva autorització prèvia.
 Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les quals hagi
tingut accés en virtut del present encàrrec, inclús després de que finalitzi el contracte.
 Garantir que les persones autoritzades al tractament de dades personals s’hagin
compromès, de forma expressa i pe escrit, a respectar la confidencialitat i a complir les
mesures de seguretat corresponents, de les quals se les ha d’informar convenientment.
 Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de la
obligació establerta a l’apartat anterior.
 Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per a tractar dades de caràcter personal.
 Quan les persones afectades exerceixin els drets reconeguts per la normativa de
protecció de dades davant de l’encarregat del tractament (accés, rectificació, supressió,
oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades), aquest haurà de
comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça que indiqui el responsable. La
comunicació haurà de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament amb altres informacions
que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. (per valorar la pertinença del seu
contingut)
 Assistir al responsable en la seva obligació de respondre a les sol·licituds que tinguin
per objecte l’exercici dels drets dels interessats així com també als requeriments de les
autoritats de control.
 En allò referent a les notificacions de violacions de la seguretat de les dades:
1.L’encarregat del tractament notificarà al responsable del tractament, de forma
immediata i mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada pel responsable, les
violacions de la seguretat de les dades personals al seu càrrec de les quals tingui
coneixement, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació i
comunicació de la incidència.
Es facilitarà, com a mínim, la informació següent:
Pàg. 20 de 47

a) Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloent quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
b) Dades de la persona de contacte per obtenir més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals. Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la
violació de la seguretat de les dades personals, incloent si escau, les mesures
adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació de forma simultània, la informació s’ha de
facilitar de forma gradual i sense dilacions.
2. L’Encarregat, a petició del responsable, comunicarà en el menor temps possible
aquestes violacions de la seguretat de les dades als interessats, quan sigui probable
que la violació suposi un alt risc pels drets i llibertats de les persones físiques.
La comunicació ha de fer-se en un llenguatge clar i senzill i haurà d’incloure els
elements que en cada cas assenyali el responsable, com a mínim:
a) La naturalesa de la violació de les dades
b) Dades del punt de contacte del responsable o de l’encarregat on es pugui obtenir
més informació.
c) Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades
personals.
d) Descripció de les mesures adoptades o proposades pel responsable de tractament
per a posar remei a la violació de la seguretat de les dades personals, incloent si
escau, les mesures adoptades per a mitigar els possibles efectes negatius.
 Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per a demostrar el
compliment de les seves obligacions, així com per a la realització de les auditories o les
inspeccions que realitzi el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
 Permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del
responsable o auditor autoritzat per aquest.
 D’acord amb l’art. 32 del RGPD i el nivell de mesures establert per l’Ajuntament de
Barcelona, prendrà totes les mesures necessàries per a la seguretat del tractament,
incloent entre d’altres, si s’escau:
o La pseudoanonimització i el xifrat de dades personals.
o La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència
permanents dels sistemes i serveis de tractament.
o La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma
ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
o Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les
mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
 Per tal d’avaluar l’adequació del nivell de seguretat, tindrà particularment en compte els
riscos que presenti el tractament de les dades com a conseqüència de la destrucció,
pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals trameses, conservades o
tractades d’altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades
esmentades.
 Al finalitzar la prestació dels serveis del tractament d’acord amb les instruccions que
rebi de l’Ajuntament de Barcelona, suprimir o tornar totes les dades personals i
suprimir les còpies existents (tret que existeixen obligacions legals que requereixin la
conservació per un temps definit).
 Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions
en matèria de protecció de dades de la Unió o dels Estats membres, l’encarregat
informarà immediatament al responsable.
 Si l’encarregat infringeix la normativa de protecció de dades vigent (RGPD, LOPD...)
serà considerat responsable del tractament.
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En cas que l’encarregat de tractament decideixi recórrer a un altre encarregat:
 Haurà de comptar amb l’autorització prèvia per escrit de l’Ajuntament de Barcelona.
 Si s’autoritzés recórrer a un altre encarregat i s’hagués de produir algun canvi, s’haurà
d’informar a l’Ajuntament de Barcelona, i aquest tindrà la possibilitat d’oposar-se i
rescindir el contracte.
 L’altre encarregat tindrà les mateixes obligacions de protecció de dades que les
estipulades en el contracte o acte jurídic entre el responsable i l’encarregat i la
consideració d’encarregat de tractament de l’Ajuntament de Barcelona.
 Si l’altre encarregat incompleix les seves obligacions de protecció de dades, l’encarregat
inicial seguirà sent plenament responsable davant de l’Ajuntament de Barcelona pel que
respecta al compliment de les obligacions de l’altre encarregat.
g. També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.
h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne
ús en el servei objecte del contracte.
i.

Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida per la responsable del contracte respecte l’efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a
legislació dels drets de les persones amb discapacitat, la contractació de persones amb
particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres
Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

j.

Tenir contractada i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una pòlissa
d’assegurança en cas de robatori, pel contingut dels habitatges, i de responsabilitat civil
i d’accident dels usuaris i del personal, amb una cobertura no inferior als 150.000
€/víctima i 600.000 €/sinistres, així com una assegurança multirisc que pugui cobrir
desperfectes o incidents del habitatges, que han de presentar en el Registre de l’IMSS
simultàniament o amb la formalització del contracte, o amb anterioritat.

k. Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar
assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del
contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar
dins dels 15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta
obligació pot comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
l.

Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

m. Complir les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu
sectorial aplicable.
n. Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.
També seran obligacions de l’empresa adjudicatària:
 Prestar els serveis amb la continuïtat i regularitat establerta.
 Cuidar del bon ordre del servei.
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 Admetre qualsevol persona que compleixi els requisits reglamentàriament establerts en
la utilització dels serveis.
 Respondre dels danys que es derivin del funcionament del serveis, llevat que s’hagin
produït per actes realitzats en compliment d’una clàusula imposada per la Corporació
amb caràcter ineludible.
 L’adjudicatari assumeix la responsabilitat del correcte funcionament del servei, així com
dels danys que el seu personal pugui patir i/o ocasionar a les persones usuàries, per
qualsevol causa en els habitatges i hauran de procedir, quan s’escaigui, a la
corresponent indemnització.
L’adjudicatari garantirà la defensa jurídica dels seus treballadors contra les denúncies
que es produeixin per aquests fets, en cas de provar-se els fets denunciats.
 Prestar el servei per si mateix, llevat de la subcontractació permesa.
 Aportar, el primer semestre de l’exercici següent, una auditoria limitada de la gestió del
servei que inclogui el compte d’explotació relacionat amb el servei amb el màxim detall.
També caldrà lliurar informació sobre les despeses realitzades per a cadascuna de les
categories descrites en el full de càlcul de costos econòmics que es lliurarà a
l’adjudicatari. En el cas de finalització del contracte amb anterioritat a la coincidència
amb l’any natural, l’adjudicatari haurà de presentar aquesta auditoria en el termini d’un
mes, a comptar des de la finalització.
 Comunicar per escrit al Departament d’atenció social a persones sense llar o en situació
d’exclusió residencial qualsevol incidència que pugui lesionar, perjudicar o minorar el
funcionament del servei.
 Mantenir les reunions de coordinació amb els/les responsables municipals que estipuli el
Departament d’atenció social a persones sense llar o en situació d’exclusió residencial.
 El contractista resta obligat a col·laborar en el seguiment de l’aplicació de les mesures de
contractació pública sostenible (socials, ambientals i d’innovació) incorporades en el
contracte a través de l’aplicació informàtica SAI de seguiment de la contractació
pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona i el seu Grup municipal, que es troba
allotjada en la Carpeta d’Empresa del Portal de Tràmits del web de l’Ajuntament de
Barcelona, i a la qual cal accedir a través d’un certificat digital vàlid.

Clàusula 18. Relacions contractuals de caràcter privat
Qualsevol relació jurídica de naturalesa laboral, civil, tributària o d’altre tipus que adopti
l’adjudicatari, amb motiu d’aquest servei, serà al seu compte i risc, sense que impliqui en cap
cas relació directa o subsidiària amb l’IMSS.

Clàusula 19. Modificació del contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència a l’empresa contractista i, si
escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en
document administratiu.
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Clàusula 20. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior recepció
s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins el termini d’un mes següent al
seu lliurament o realització, si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de
l’Ajuntament, tot d’acord amb les previsions de l’article 210 LCSP.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la
data de l’acta de recepció tot d’acord amb les previsions de l’article 210.4 LCSP.
3. A partir de la data de recepció del contracte , començarà a córrer el termini de garantia, que
serà d’un mes, tot d’acord amb la regulació de l’article 210.3 LCSP.

Clàusula 21. Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, l’empresa contractista haurà de realitzar
directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats que es consideren
d’especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en l’expedient:
acompanyament social i gestió de l’habitatge.
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestacions següents:
-

servei de neteja
servei de manteniment

L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en els terminis i condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de
l’article 217 es podrà verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els
contractes de valor estimat superior a 5 milions d’euros o subcontractació que representi un
import superior a 30% del preu.
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants
de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es
considera molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.
Les empreses subcontractistes no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’empresa
adjudicatària ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
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L’empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat
en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de
desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.
La persona responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

Clàusula 22. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 23. Demora en les prestacions
1. L’empresa contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el
cas, parcials, fixats per a la seva realització.
2. La mora de l’empresa contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia
per part de l’Administració.
3. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per
cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article
193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. L’empresa contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per
manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan l’empresa contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del
contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 24. Responsabilitat en l’execució del contracte
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials,
ambiental i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
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- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el PPT, quan produeixi un perjudici molt greu i no
doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
-L'incompliment de l'obligació de col.laborar en el seguiment de l'aplicació de les mesures
de contractació pública sostenible (socials, ambientals i d'innovació) incorporades en el
contracte a través de l'aplicació informàtica SAI de seguiment de contractació pública
sostenible de l'Ajuntament de Barcelona i el seu Grup municipal que es troba allotjada en la
Carpeta d'Empresa del Portal de Tràmits del web de l'Ajuntament de Barcelona.
- L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat funcional,
així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a totes les
persones.
- L’incompliment d’allò establert per a la conciliació corresponsable del temps laboral,
familiar i personal.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
b) Faltes greus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu.
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental que no estiguin
tipificades com a molt greus.
- L’incompliment del nivell de servei requerit a l’adjudicatari en el Plec de prescripcions
tècniques.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt
greus.
- L’incompliment de previsions relatives a la difusió del servei i dret d’ imatge del Plec de
prescripcions tècniques particulars.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
Sancions contractuals.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
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a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import
d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció de preus
unitaris
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà al contractista
una penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si
comporta incompliment de l’obligació principal del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia
l'emissió dels informes pertinents.
Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions
L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s
document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte,
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i
procedirà l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer efectiu
l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec i a
iniciar, si escau, el corresponent procediment de rescabalament, a més a més, d’aplicar la
penalitat corresponent.

Clàusula 25. Resolució del contracte
1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i
313 LCSP.
2. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen causes específiques de resolució:
a) La demora en l’inici de les prestacions
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals
c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions
d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en
el de prescripcions tècniques.
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e) L'incompliment de les clàusules i obligacions essencials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de clàusules essencials,
sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i
perjudicis.
f) L’incompliment de les previsions del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
g) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal de
prohibició de contractar.
h) L’incompliment reiterat de qualsevol de les condicions especials d’execució establertes en
aquest plec que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
i) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut
coneixement amb ocasió del contracte.
j) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
k) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 26. Recursos legals dels licitadors
1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a
l’article 44.1 LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i
extinció d’aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de
contractació, procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Clàusula
27.
d’interessos
•

Transparència,

integritat

i

conflicte

Transparència.

Lliurament d’informació per a publicitat activa
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats
directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la
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percepció de fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a
la informació pública i bon govern.
Retribucions del personal directiu
L’empresa adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus
càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per
compte de les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de
l’empresa, o bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del
percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats
directament relacionades amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat.
Personal adscrit
L’adjudicatari haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment fins a la seva finalització, la
relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment
públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que
duu a terme.
Dret d’accés a la informació pública
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, l’empresa
contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que aquesta estableixi
en cada requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret
d’accés exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
Qualitat dels serveis públics
Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions
que assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei,
els drets i els deures dels usuaris, les facultats.
•
Integritat i conflictes d’interessos.
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i mitjans externs, regiran el seu
comportament d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de
conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de
l’esmentat Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
Tot d’acord amb l’article 1.3 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen els
conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de seguir les
empreses seran:
1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col•laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
5. no donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
contractació ni als càrrecs i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
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incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.
6. facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les normes
relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment
de contractació.
7. comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de
l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i
proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt
greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de penalitats, segons la
previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article
211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).
•

Bústia ètica.

Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i
mitjans externs estan subjectes, en les seves relacions amb l’Ajuntament de Barcelona, a les
normes reguladores de la bústia ètica i de bon govern, aprovades per la Comissió de Govern,
en sessió de 6 d’octubre de 2016.
L’òrgan gestor de la bústia pot conèixer de les accions, situacions o omissions en els processos
de contractació pública, en el marc de l’execució del contracte corresponent i, en especial, en
la prestació de serveis públics municipals.
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les proveïdores i
mitjans externs han de col•laborar amb l’òrgan gestor de la bústia, en l’exercici de les seves
funcions.
Barcelona, a la data de la signatura

Rosa Martín Niubó
Secretària delegada de l’IMSS
Cap del Departament de serveis jurídics
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Annexos
Annex 1: Model de declaració responsable
Annex 2: Model oferta econòmica
Annex 2 bis: Oferta econòmica full de càlcul
Annex 3: Model d’aval
Annex 4: Model de certificació assegurança de caució
Annex 5: Protocol relatiu a les clàusules d’igualtat de gènere
Annex 6: Protocol relatiu a la clàusula de comunicació inclusiva
Annex 7: Protocol relatiu a la clàusula d’igualtat d’oportunitat i no discriminació de les
persones LGTBI

Pàg. 31 de 47

ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a .....................................................................................,
amb DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ...................................................................................., amb NIF
........................................, amb l’adreça de correu electrònic següent per rebre les
comunicacions electròniques (@) .................................. i als efectes de licitar en el
procediment d'adjudicació de ..................., núm. Contracte ..............., núm. Expedient
...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Què l’empresa licitadora que representa:
Compleix:
amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas
la classificació empresarial corresponent.
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP
està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada
està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en
el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els
termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions:
...............................................................................
2.- Per a empreses que conformen grup empresarial
2.a) Què l’empresa que represento NO forma part de cap grup empresarial.

1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de les
empreses que hi formaran part.
Pàg. 32 de 47

2.b) Què l’empresa que represento SI forma part d’un grup empresarial i que
l’empresa/les empreses del mateix grup (nom de les empreses)............................ es
presenta/en també a la present licitació
3.- Que en el cas de resultar adjudicatària SI/NO constituirà la garantia mitjançant la fórmula
de retenció en el preu.
4.- Que SI/NO autoritza a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona a sol•licitar de
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant tota la
vigència del contracte;
5.- Que SI/NO autoritza a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona a sol•licitar de la
Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades
per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari del procediment de licitació i durant
tota la vigència del contracte;
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
En matèria de protecció de dades
L’adjudicatari demostra que ofereix les garanties necessàries per aplicar les mesures tècniques
i organitzatives que calguin en el tractament de dades de caràcter personal de la manera
següent: (escollir una de les tres opcions)

A) Mitjançant adhesió al codi de conducta ..............................................

□

B) segons certificació emesa per la entitat de certificació.........................segons l’Esquema de
Certificació de Persones per a la categoria de “Delegat de Protecció de Dades”
C) mitjançant declaració responsable

□

□

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
(Tots els licitadors hauran de presentar en el sobre 1 - Documentació administrativa -aquesta
declaració responsable, marcant l’opció que procedeixi en funció de les circumstàncies de cada
empresa).
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ANNEX 2: OFERTA ECONÒMICA SOBRE 2
CONTINGUT DE L’OFERTA
El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat,
en nom propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ...,
assabentat/ada de les condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte núm.
19000210, que té per objecte la gestió del servei Primer la Llar adreçat a persones sense
sostre que comprèn 25 habitatges i 25 persones participant, amb mesures de contractació
pública sostenible,
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al de prescripcions tècniques, i pel preu de ......................
euros (en lletres i xifres), i d’acord amb el preu global i els preus unitaris ofertats a
l’annex 2bis d’aquesta oferta.
Igualment us comuniquem que d’acord amb la part de preu global del contracte i l’estimació
d’unitats a subministrar d’acord amb la clàusula 2 d’aquest plec i als preus que es relacionen
en el document annex a aquesta oferta –annex 2bis- (que conté el preu de la part de
contracte calculada per preu global i els preus unitaris ofertats) l’import obtingut és el
següent:
PART DE PREU GLOBAL
TOTAL PREU UNITARIS
Tipus IVA (...... ....... %)
TOTAL PROVEÏDOR

Preu sense IVA

.....euros

1

Preu sense IVA
Import IVA
Preu del contracte

.... euros
.... euros
.... euros

2
3
1+2+ 3

* El percentatge de descompte ofertat serà el mateix per als dos preus unitaris. Als
efectes de valorar l'oferta econòmica, es tindrà en compte únicament l'impacte del
preu unitari mensual per habitatge que inclou el subministrament i el lloguer, sens
perjudici de l'aplicació del preu unitari que correspongui durant la vigència del
contracte.
El sobre contindrà l’oferta econòmica, signada pel licitador o persona que el
representi i amb indicació del preu global i els preus unitaris corresponents i el preu
total, signada pel licitador, en suport informàtic (format Excel annex 2bis que consta
en arxiu separat)2 i paper.
Les quantitats indicades per l’IMSS com a preu global net (244.911,57 €) així com
cadascun dels preus unitaris nets determinats constitueixen la xifra màxima per
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la
licitació i, per tant, seran excloses.
Aquest preu total es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials
següents aplicant el conveni ....................................:

2

Veure arxiu de l’annex 2 bis del PCAP
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Costos directes

Import €

Costos salarials
(desglossar nombre persones treballadores
i categories professionals)

...... €

Despeses de funcionament
TOTAL

Suma costos directes

Costos indirectes

Import €

Retribucions a la gestió
TOTAL

Suma costos indirectes

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes)
PREU NET
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ANNEX 3: MODEL D’AVAL
L’entitat (raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca), NIF (….), amb
domicili (a efectes de notificacions i requeriments) en el carrer/plaça/avinguda, codi postal,
localitat, i en el seu nom (nom i cognoms dels apoderats), amb poders suficients per obligar-se
en aquest acte, segons resulta del bastanteig de poders que es ressenyen en la part inferior
d’aquest document, AVALA a: (nom i cognoms o raó social de l’avalat), NIF (….), en virtut del
que s’estableix per: (norma/s i article/s que imposa/sen la constitució d’aquesta garantia),
l’article 107 i següents de la Llei 9/2017 del 8 de novembre de Contractes del Sector Públic
(LCSP), per a respondre de les obligacions següents: (detallar l’objecte del contracte o
obligació assumida pel garantitzant i el número d’expedient de contractació), davant INSTITUT
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA, NIF P0800234G, per import de: (en lletra i
en xifra).
L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que compleix amb els requisits previstos
en l’article 56.2 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb renúncia
expressa al benefici d’excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la
Caixa General de Dipòsits o òrgan equivalent de la resta d’Administracions Públiques, amb
subjecció als termes previstos en la legislació de contractes de les Administracions Públiques,
en les seves normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa General de
Dipòsits.
El present aval estarà en vigor fins que INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE
BARCELONA o qui en el seu nom estigui habilitat legalment per fer-ho, autoritzi la seva
cancel·lació o devolució d’acord amb l’establert en la legislació civil i mercantil i el clausulat del
contracte garantit.
(Lloc i data)
(raó social de l’entitat)
(signatura dels apoderats)
Bastanteig de poders per l’Assessoria Jurídica de la CGD o Advocacia de l’Estat
Província Data Número o codi
NOTA:

L’Aval haurà d’estar intervingut per notari.
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ANNEX 4: MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ
Certificat número (1) (en endavant, assegurador), amb domicili en, carrer, i NIF (….),
degudament representat per en (2), amb poders suficients per obligar-se en aquest acte,
segons es desprèn del bastanteig de poders que es ressenya en la part inferior d’aquest
document,
ASSEGURA A (3), NIF (…), en concepte de prenedor de l’assegurança, davant (4) INSTITUT
MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA, NIF P0800234G, en endavant assegurat,
fins l’import de (en lletres i en xifres) (5), en els termes i condicions establerts en la Llei de
Contractes del Sector Públic, normativa de desenvolupament i plec de clàusules
administratives particulars per la que es regeix el contracte (6), en concepte de garantia (7),
per respondre de les obligacions, penalitats i resta de despeses que es puguin derivar
conforme a les normes i resta de condicions precitades front a l’assegurat.
L’assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits en
l’article 57.1 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públicas.
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de
l’assegurador suspesa ni aquest alliberat de la seva obligació, cas que l’assegurador hagi de fer
efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el
prenedor de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a l’assegurat al primer requeriment de
l’òrgan de contractació.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4) INSTITUT MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA, NIF P0800234G, o qui en el seu nom sigui habilitat
legalment per fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d’acord amb l’establert en la
legislació civil i mercantil i el clausulat del contracte garantit.
Lloc i data
Signatura
Assegurador.
Bastanteig de poders per l’Assessoria Jurídica de la CGD o Advocacia de l’Estat
Província Data Número o codi
Instruccions per a la complimentació del model.
(1) S’expressarà la raó social completa de l’entitat asseguradora.
(2) Nom i cognoms de l’apoderat o apoderats.
(3) Nom de la persona assegurada.
(4) Òrgan de contractació: INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS (Presidenta), NIF
P0800234G
(5) Import, en lletra, pel qual es constitueix l’assegurança.
(6) Identificar individualment de forma suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut
del qual es presta la caució.
(7) Expressar la modalitat d’assegurança de que es tracta, provisional, definitiva, etcètera
NOTA:

El certificat d’assegurança de caució haurà d’estar intervingut per notari.
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ANNEX 5: PROTOCOL RELATIU A LES CLÀUSULES D’IGUALTAT DE
GÈNERE
PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del compliment de les CLÀUSULES
D’IGUALTAT DE GÈNERE en els contractes públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017

3.6.1. PLA D’IGUALTAT .................................................................................................................... pàg. 3
3.6.2. PARITAT ENTRE DONES I HOMES EN ELS PERFILS I CATEGORIES PROFESSIONALS.................... pàg. 5
3.6.4. MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE............................................. pàg. 6
Procediment d’aplicació per a empreses contractistes
Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social.
Condicions d’aplicació:
En les relacions laborals es produeixen discriminacions injustificades entre els homes i les
dones. Aquesta infracció del principi constitucional d’igualtat de tracte té diferents
manifestacions: els salaris que es paguen pel desenvolupament d’una mateixa activitat són
més alts en els homes; la participació de les dones en el desenvolupament dels llocs directius o
de responsabilitat és molt inferior als homes sense causa justificada, fins i tot l’exercici de
determinades funcions és predominant en els homes.
La Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la Llei catalana 17/2015,
d’igualtat efectiva de dones i homes, fixen mesures i actuacions en molts àmbits de l’activitat
social per tal que es garanteixi la igualtat de gènere.
L’article 10 de la Llei 17/2015 crida a les administracions públiques catalanes perquè
incorporin la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública i incloguin condicions
d’execució dels treballs objecte del contracte per les quals l’empresa adjudicatària hagi
d’adoptar mesures tendents a la promoció d’igualtat de homes i dones. L’article 36.1.a)
estableix que les empreses amb més de 250 persones treballadores, les que ho tinguin
establert en conveni o les que estiguin obligades per disposició de l’autoritat laboral han de
disposar de plans d’igualtat.
L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar el compliment d’aquestes mesures legals al si de
l’execució del contracte públic municipal. La verificació del compliment d’aquestes lleis es
trasllada en aquesta guia com a condició d’execució contractual.
L’Ajuntament de Barcelona obre un procés de verificació de les mesures d’igualtat al si del
contracte públic, un procés que també és de col•laboració i ajuda perquè les empreses se
sensibilitzin i apliquin aquestes obligacions legals durant el temps d’execució del contracte
públic municipal. No es tracta d’obrir un procés de penalització a les empreses contractistes
com a “solució” pel compliment de les obligacions legals. Es tracta de facilitar i impulsar la
realització efectiva d’aquestes obligacions legals.
Cal activar aquesta mesura quan les característiques d’execució del contracte públic municipal
siguin adequades: el contracte ha de tenir una durada mínima, i l’objecte contractual, requerir
una utilització de recursos humans perquè l’aplicació de la mesura tingui una significació, però
recordant que no es pretén verificar una política general d’empresa, sinó l’aplicació concreta al
si del contracte municipal d’una mesura social que aporta eficiència social al contracte.
En aquest sentit, s’inclouen les següents mesures:
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- Pla d’igualtat: L’empresa contractista, en els primers deu dies posteriors a la data de
formalització del contracte, ha de presentar el Pla d’igualtat entre homes i dones que serà
d’aplicació a les persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment
obligada a l’elaboració d’aquest pla, ha de presentar les mesures aplicables en relació amb les
persones treballadores que participaran en l’execució del contracte, per assolir la igualtat de
tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, eliminar estereotips i fomentar
una igualtat efectiva i real entre dones i homes.
Aquesta condició d’execució contractual ha de constar en el PCAP o el plec de condicions,
d’acord amb la previsió de l’article 146.2 del TRLCSP.
Si l’empresa motiva les raons per no poder aportar les mesures d’igualtat en el termini atorgat
rebrà les indicacions, l’ajut i l’assessorament municipal i se li concedirà un termini nou perquè
aporti la informació de les pràctiques requerides. L’incompliment d’aportació del pla o de les
mesures d’igualtat, després de rebre assessorament, suposarà la imposició d’una sanció
econòmica d’un 1% del preu del contracte, que s’incrementarà mensualment fins a un màxim
del 10% del preu.
- Paritat de gènere en els perfils i categories professionals: Aquesta consideració social
es pot incloure en el plantejament d’un contracte públic municipal com una condició d’execució
contractual, perquè el requeriment es considera essencial per a l’execució del contracte i
s’imposa com una obligació de l’empresa contractista de garantir una paritat en els diferents
perfils i categories professionals de les persones que executin el contracte o en el
desenvolupament de llocs de responsabilitat directiva en l’execució del contracte.
- Llenguatge i imatges no sexistes: L’empresa contractista ha de garantir que en les
activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges sexistes.
- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe: L’empresa contractista ha
d’entregar un pla que detalli les mesures per prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe, en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte.
Aquestes mesures podran consistir, com a mínim, en campanyes informatives que detallin què
són conductes d’assetjament sexual o per raó de sexe; accions formatives i la designació de
persones de referència que vetllin per un espai de treball lliure de violències masclistes o per
orientació sexual o identitat de gènere.
Concretament, en els contractes de serveis en què la prestació estigui destinada a persones
físiques, es pot establir com a condició d’execució que l’empresa contractista apliqui mesures
de protecció especifica de les persones professionals contra l’assetjament sexual i per raó de
sexe que aquestes puguin patir per part de les persones usuàries, així com l’adopció de
mesures de formació al personal per detectar millor les situacions de violència masclista o per
orientació sexual o identitat de gènere que pateixen les persones usuàries finals.
Verificació de l’aplicació de la mesura
En el termini de deu dies posteriors a la formalització del contracte l’empresa entrega a la
persona responsable del contracte el Pla d’igualtat o mesures en relació amb les persones
treballadores que executen el contracte que ha d’incloure les mesures per prevenir, evitar i
eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació o de gènere, en
relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte. Si l’empresa contractista justifica la
impossibilitat d’aportació del pla o de les mesures, l’Administració municipal ha d’aportar el
suport suficient perquè pugui dissenyar i aplicar aquestes mesures concretes en el contracte
públic municipal.
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L’incompliment d’aquesta condició d’execució contractual comportarà l’adopció de les
penalitzacions econòmiques que es corresponguin segons les previsions que estableix el plec
de condicions.
L’empresa contractista, abans de la recepció del contracte, ha de lliurar a la persona
responsable del contracte un informe final sobre l’aplicació de les mesures en l’execució del
mateix contracte.

3.6.1. PLA D’IGUALTAT
1. Fase d’execució del contracte:
En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte,
l’empresa contractista declararà si presenta o no el Pla d’igualtat o les mesures de promoció
de la igualtat aplicables a les persones que executin el contracte.
1.1. En cas afirmatiu:
S’adjuntarà la documentació següent:
A) Empreses legalment obligades a disposar d’un Pla d’igualtat segons el que
estableix l‘article 45 de la Llei Orgànica 3/2007:



Pla d’igualtat aplicable a les persones que executin el contracte.
Declaració signada conforme el Pla d’igualtat inclou un diagnòstic de la situació
en, com a mínim, les següents matèries:

₋
₋
₋
₋
₋
₋

Accés a la feina.
Classificació professional.
Promoció i formació.
Retribucions.
Ordenació del temps de treball.
Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, en cas que no disposi d’un
Protocol específic.
...el qual justifica Ia idoneïtat de les mesures previstes.

B)Empreses no subjectes a l’obligació legal de disposar d’un Pla d’Igualtat segons el que
estableix l‘article 45 de la Llei Orgànica 3/2007:



Mesures de promoció de la igualtat aplicables a les persones que executin el
contracte.
Declaració signada conforme:
 No està obligada a disposar de Pla d’igualtat.
 Aporta i annexa les mesures de promoció de la igualtat aplicables a les persones
que executin el contracte.
 Que les mesures de promoció de la igualtat inclouen un diagnòstic de la situació
en, com a mínim, una de les següents matèries:
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Accés a la feina.
Classificació professional.
Promoció i formació.
Retribucions.
Ordenació del temps de treball.
Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe, en cas que no disposi d’un
Protocol específic.
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....que justifica la idoneïtat de les mesures previstes.
1.2. En cas negatiu:
L’empresa contractista comunicarà a la Unitat Promotora (UP) el motiu pel qual no
presenta la documentació en el termini establert. En aquest cas la UP podrà derivar
l’empresa al DTG-CIRD per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació en
l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic per al seguiment de les clàusules socials,
quan aquest estigui operatiu.
La UP, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i l’assessorament
del DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas afirmatiu,
s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTG-CIRD,
i posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà finalment el DTG-CIRD.
Rebudes les recomanacions i l’assessorament del DTG-CIRD, l’empresa haurà d’aportar el
Pla o el document de mesures d’igualtat.
Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en
l’aplicatiu, quan aquest estigui operatiu, l’import de la sanció econòmica aplicada i el
percentatge que representa sobre el preu del contracte.
2. Fase prèvia a la finalització del contracte:
Abans de finalitzar el contracte l’empresa consignarà les següents dades relatives a les
persones treballadores ocupades en la seva execució:
-

Núm. d’homes.
Núm. de dones.
Núm. total de persones treballadores.
Percentatge d’homes.
Percentatge de dones.

A més, de forma voluntària i a títol informatiu, facilitarà les següents dades generals relatives
al conjunt de la seva plantilla:
-

Percentatge d’homes.
Percentatge de dones.
Índex de segregació horitzontal (percentatge de dones en cada àrea o departament
funcional de l'empresa)
Índex de segregació vertical (núm. de dones directives sobre el total de càrrecs
directius).
Bretxa salarial (Salari mitjà/hora dels homes en plantilla - salari mitjà/hora de les
dones en plantilla / salari mitjà/hora dels homes en plantilla).

Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària informarà a
la UP i consignarà en l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu, si ha aplicat mesures
relacionades amb els àmbits previstos en el Pla d’igualtat o en les mesures presentades,
presentant un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes
mesures.
3.6.2. PARITAT
PROFESSIONALS

ENTRE

DONES

I

HOMES

EN

ELS

PERFILS

I

1. Fase d’execució del contracte:
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CATEGORIES

L’empresa contractista informarà a la UP i consignarà en l’aplicatiu informàtic, quan aquest
estigui operatiu, les següents dades en relació al col·lectiu objecte de la mesura social
(personal en llocs directius o altres categories o perfils professionals):
-

Núm. d’homes
Núm. de dones
Total de persones treballadores
Percentatge d’homes
Percentatge de dones
Percentatge total de persones treballadores.

Aquesta informació anirà acompanyada d’una declaració signada que inclogui la relació de la
plantilla implicada en l’execució del contracte, indicant el sexe i la categoria professional. La UP
podrà sol·licitar l’aportació de la documentació que acrediti la veracitat d’aquesta
declaració quan ho consideri oportú.
Par la seva banda, en base a la informació facilitada per l’empresa contractista, la UP
consignarà si es compleix el principi de paritat entre dones i homes d’acord amb els criteris
establerts en la condició d’execució. En cas negatiu indicarà l’import de la sanció aplicada i el
percentatge que representa sobre el preu del contracte.
3.6.4. MESURES CONTRA L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
1. Fase d’adjudicació:
En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte,
l’empresa contractista aportarà una declaració signada conforme aporta i annexa :
a. un Pla d’igualtat que incorpora mesures per a prevenir, evitar i eradicar
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en relació amb el personal adscrit
a l’execució del contracte, o bé...
b. un Protocol per a prevenir, evitar i eradicar l’assetjament sexual i l’assetjament per
raó de sexe en relació amb el personal adscrit a l’execució del contracte, o bé...
c. una descripció de les mesures concretes per a prevenir, evitar i eradicar
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en relació amb el personal adscrit
a l’execució del contracte.
Aquesta declaració inclourà el compromís que el document presentat compleix amb els
requeriments quant a la inclusió, com a mínim, de les següents mesures:
-

Campanyes informatives que detallin què són conductes d’assetjament sexual i/o per
raó de sexe.

-

Accions formatives.

-

Designació d’una o més persones referents que vetllin per un espai de treball lliure de
violències masclistes, indicant en aquest cas el nom i cognoms de les mateixes.

S’acompanyarà de la documentació següent:


Pla d’igualtat, Protocol o document que detalli les mesures contra l’assetjament
sexual i per raó de sexe.

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada o aquesta incompleix els
requeriments comunicarà a la UP el motiu de l’incompliment. En aquest cas la UP podrà
derivar
l’empresa al DTG-CIRD per tal que rebi assessorament, consignant aquesta
derivació en l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu.
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La UP, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i l’assessorament del
DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en cas afirmatiu,
s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació DTG-CIRD, i
posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà finalment el DTG-CIRD.
Rebudes les recomanacions i l’assessorament del DTG-CIRD, l’empresa haurà d’aportar el
document que ha d’incloure les mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu,
quan aquest estigui operatiu, l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que
representa sobre el preu del contracte.
2. Fase prèvia a la finalització del contracte:
Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària consignarà si
ha aplicat mesures relacionades amb els àmbits previstos:
-

Campanyes informatives.
Accions formatives.
Designació de referent/s.

I adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes
mesures.
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ANNEX 6: PROTOCOL RELATIU LA CLÀUSULA DE COMUNICACIÓ
INCLUSIVA
PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del compliment de la CLÀUSULA DE
COMUNICACIÓ INCLUSIVA en els contractes públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017
Procediment d’aplicació per a les Empreses contractistes

Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social.
Condicions d’aplicació:
Aquesta clàusula es redacta com una concreció de la recollida a la Guia de contractació Pública
Social referent a “Llenguatge i imatges no sexistes”.
L’empresa contractista haurà de garantir que en les activitats derivades de l’execució del
contracte no s’utilitzaran imatges o llenguatge de caire sexista, discriminatoris, que atemptin
contra la igualtat, els drets de la infantesa o els dels animals, d’exaltació de la violència o
perpetuadors d’estereotips negatius.
Model de clàusula
L’empresa contractista ha de garantir,
- que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatge o imatges
sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de
qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi
ambient, la sostenibilitat i els drets del animals.
- l’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó d’orientació
i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o
socials.
- en les seves comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar l’exaltació de la
violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels estereotips negatius perpetuadors de
prejudicis.

1. Fase d’execució del contracte:
Cas que s’hagi produït una circumstància que recomani la revisió tant d’un llenguatge oral no
inclusiu, com de materials de comunicació que incloguin llenguatge o imatges allunyades de la
natura de la clàusula, la Unitat Promotora requerirà a l’empresa contractista per tal que els
pugui corregir.
La Unitat Promotora, que comptarà amb l’assessorament del DC i amb la col·laboració del
Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD, en cas que es determini que s’ha produït un
ús d’un llenguatge o d’imatges que fomentin l’exclusió, la discriminació, els estereotips
negatius, o el sexisme podrà emetre un informe de recomanacions de cara a la rectificació
d’aquestes circumstàncies.
L’empresa contractista haurà de dur a terme la correcció dels comportaments o dels materials
seguint les recomanacions de l’informe abans esmentat. Podrà comptar amb l’assessorament
del DC, amb la col·laboració del Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD.
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S’acompanyarà de la documentació següent:


Materials corregits o compromís de retirada.



Informe de les mesures dutes a terme.
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ANNEX 7: PROTOCOL RELATIU A LA CLÀUSULA D’IGUALTAT
D’OPORTUNITAT I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI
PROTOCOL per a la incorporació, seguiment i verificació del compliment de la CLÀUSULA
D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI en els
contractes públics de l’Ajuntament de Barcelona.
Decret de contractació pública sostenible de 24 d’abril de 2017
Procediment d’aplicació per a les Empreses contractistes
Definició de les clàusules dins la Guia de contractació pública social.
Condicions d’aplicació:
La Llei catalana 11/2014, de 10 d’octubre, té l’objecte de garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. L’article 21.b).5è. estableix que les empreses han d’adoptar codis de conducta i
protocols d’actuació per assegurar la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les
persones LGTBI.
En l’execució d’un contracte públic es poden donar les condicions en què calgui assegurar
l’aplicació correcta de la Llei 11/2014. En aquest sentit, en els contractes que tinguin una
composició de mà d’obra significativa o tinguin la ciutadania com a destinatària de la prestació
es pot establir com a condició d’execució contractual l’acreditació per part de l’empresa de
l’adopció de codis de conducta o protocols d’actuació per garantir la igualtat d’oportunitats i la
no-discriminació de les persones LGTBI en l’execució del contracte de referència.
Model de clàusula
L’empresa contractista aportarà en el termini màxim de quinze dies posteriors a la data de
formalització del contracte el protocol o pla d’actuació que aplicarà en l’execució
del contracte per garantir la igualtat d’oportunitats i no-discriminació de les persones LGTBI,
tant si és el cas entre el personal que executa el contracte com en les persones destinatàries
de la prestació. Les mesures poden consistir en formació en continguts relacionats amb les
discriminacions que poden patir les persones LGTBI i en el coneixement de la diversitat pel que
fa a l’orientació sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.
Si l’empresa justifica la impossibilitat d’entregar en el termini establert el protocol o pla
d’actuació, la persona responsable del contracte podrà atorgar un termini complementari de
deu dies.
L’Ajuntament de Barcelona organitzarà sessions divulgatives en les quals es farà, amb totes les
empreses contractistes de l’Ajuntament i de les empreses del Grup Municipal, una reflexió
general de la implantació de les mesures en els contractes públics.

3.7. IGUALTAT D’OPORTUNITATS I NO DISCRIMINACIÓ DE LES PERSONES LGTBI
3.2. Fase d’adjudicació:
En un termini màxim de 10 dies naturals posteriors a la data de formalització del contracte,
l’empresa contractista aportarà una declaració signada conforme aporta i annexa :
d. un Protocol o pla d’actuació que inclogui les mesures necessàries per garantir
la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBi...
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S’acompanyarà de la documentació següent:


Protocol o pla d’actuació que detalli les mesures per garantir
d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBi

la igualtat

Si l’empresa contractista no presenta la documentació sol·licitada o aquesta incompleix
els requeriments comunicarà a la Unitat Promotora el motiu de l’incompliment. En
aquest cas la Unitat Promotora podrà derivar l’empresa al DTG-CIRD, amb la
col·laboració del DF-LGTBi per tal que rebi assessorament, consignant aquesta derivació
en l’apartat corresponent de l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu.
La Unitat Promotora, informarà a l’empresa dels passos a seguir, facilitant-li el contacte i
l’assessorament del DTG-CIRD. La UP consignarà si s’ha produït o no aquesta derivació i, en
cas afirmatiu, s’assegurarà que s’adjunten els documents relacionats, la Fitxa de derivació
DTG-CIRD, i posteriorment un Informe de recomanacions que emetrà finalment el DTGCIRD, amb la col·laboració del DF-LGTBi.
Rebudes les recomanacions i l’assessorament, l’empresa haurà d’aportar el protocol o pla
d’actuació que ha d’incloure les mesures per garantir la igualtat d’oportunitats i la nodiscriminació de les persones LGTBi.
Si persisteix en l’incompliment del requeriment, la UP determinarà i consignarà en l’aplicatiu,
quan aquest estigui operatiu, l’import de la sanció econòmica aplicada i el percentatge que
representa sobre el preu del contracte.
3.3. Fase prèvia a la finalització del contracte:
Aproximadament un mes abans de finalitzar el contracte, l’empresa adjudicatària consignarà si
ha aplicat mesures relacionades amb els àmbits previstos:
-

Campanyes informatives.
Accions formatives.

I adjuntarà un informe de seguiment amb la concreció de quines han estat aquestes
mesures.
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Eladi Torres Gonzalez el dia 05/08/2019 a les 14:06, que tramita.

