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CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INTEGRAL DE
MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC I DEL
SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE
L’AMETLLA DEL VALLÈS AMB ESTALVIS GARANTITS
Núm. expedient 2018/1618 (Sec 2018/87)
A L’Ametlla del Vallès.
REUNITS
D'una part, el senyor Pep Moret i Tanyà, Alcalde-President de l’Ajuntament de L’Ametlla del
Vallès, qui actua en aquest acte en nom, representació i interès de l’Ajuntament, amb domicili a
Plaça de l'Ajuntament, 1, 08480 - L'Ametlla del Vallès (Barcelona) i NIF P0800500A
(«adjudicant»)
D'una altra part, el senyor Josep Maria Pi Boquet, amb DNI
, en representació de
l’empresa “ELECTRICITAT BOQUET, S.L.”, segons dades que consten en el Registre electrònic
d’empreses licitadores de Catalunya (RELI), amb CIF B-62145503, domicili al C/ Batista i Roca,
5-7 Baixos 08302 – Mataró (Barcelona) i correu electrònic licitacions@boquet.cat.
(«adjudicatari»).
Compareix la senyora Laura García Álvarez, Secretària de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès,
per donar fe de la signatura d’aquest contracte.
Ambdues parts manifesten disposar dels poders suficients per obligar a les seves representades
i es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per contractar en les
respectives qualitats en què actuen i de comú acord,
MANIFESTEN
PRIMER. Amb data 31 d’octubre de 2018, per Acord del Ple Municipal, es va aprovar l’inici de
l’expedient i la seva tramitació per procediment obert harmonitzat, de forma ordinària, oferta
econòmicament més avantatjosa, varis criteris d'adjudicació. Tanmateix, es va autoritzar la
despesa amb càrrec a les partides pressupostàries 400 1650 21900 “Manteniment enllumenat
públic”, 400 1650 22752 “Reparació enllumenat públic” i 400 1650 6190000 “Millores enllumenat
públic” del vigent pressupost, i es va disposar l'obertura del procediment d'adjudicació,
conformement al Plec de Clàusules Administratives i el Plec de Prescripcions Tècniques, que es
consideren part integrant d’aquest contracte.
SEGON. Amb data 27 de març de 2019, per Acord del Ple Municipal, es va aprovar l’adjudicació
del contracte del SERVEI DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC I
DEL SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE
L’AMETLLA DEL VALLÈS AMB ESTALVIS GARANTITS (d’ara en endavant, «LA
CONTRACTACIÓ»), conforme a la resolució que diu el següent:
«El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de març de 2019, prengué
d’entre altres, a resultes de l’aprovació de l’acta, el següent acord:
“Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/35, de data 17 de gener de 2019, es va prendre la següent
resolució:
“Per acord de Ple de 31 d’octubre de 2018 es va incoar l’expedient per a la contractació del
SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC I SEMAFÒRIC I
DEL SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE
L’AMETLLA DEL VALLÈS AMB ESTALVIS GARANTITS, mitjançant procediment obert, de
conformitat amb els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars
publicats al perfil del contractant de l’Ajuntament en data 13 de novembre de 2018.
S’han presentat proposicions per part dels licitadors següents:
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Alumbrados Viarios, SA
Citelum Ibérica, SA
CLECE, SA
Elecnor, SA
Electricitat Boquet, SL
Endesa Energia, SAU
Ferrovial Servicios, SA
SECE
Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA
L’oferta de l’empresa Electricitat Boquet, SL ha esta considerada per la Mesa de
contractació com la més avantatjosa en el seu conjunt, resultant aquesta proposada com a
adjudicatària en el procediment.
En conseqüència, atès el que disposa l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic, en
relació amb la clàusula Quinzena del plec de condicions administratives particulars que
regeix la contractació,
RESOLC:
Primer.- Requerir a l’empresa Electricitat Boquet, SL perquè en el termini de 10 dies hàbils
presenti la següent documentació:
1) Relació numerada de la documentació inclosa.
2) La documentació que acrediti la personalitat de l’empresa licitadora i, en el seu cas, la
seva representació.
- Si es tracta de persones jurídiques (o quan l’empresa licitadora no actuï en nom propi):
• DNI o NIF de qui subscrigui la proposició.
• Escriptura pública de constitució i/o modificació de la societat o entitat o document de
constitució o modificació de la societat o entitat en el cas que no sigui necessària legalment
la seva formalització en document públic degudament inscrites en el corresponent Registre
quan l’esmentada inscripció els hi sigui exigible.
En el document de constitució o modificació de la societat o entitat hauran de constar el seu
objecte social o els seus fins assenyalats en els seus respectius estatuts o regles
fundacionals relacionats directament amb l’objecte del contracte.
• Escriptura pública de nomenament de càrrec social o poder notarial per representar a la
persona o entitat degudament inscrites en el corresponent Registre quan l’esmentada
inscripció els hi sigui exigible.
La documentació que acrediti la representació i facultats de l’empresa licitadora que resulti
adjudicatària del contracte - llevat que estigui inscrita al Registre de Licitadors de la
Generalitat de Catalunya - haurà de ser validada pel/per la Secretari/ària de la Corporació
prèviament a la formalització del contracte, sens perjudici de les responsabilitats en què
aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa d’aquest document en la data final del
termini per a la presentació de proposicions.
• Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascuna haurà d’acreditar la seva
personalitat i capacitat d’obrar pels mitjans citats anteriorment.
3) La documentació que justifiqui els requisits de solvència econòmica, financera i tècnica o
professional de l’empresa licitadora:
• Justificació de la solvència econòmica i financera de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
• Justificació de la solvència tècnica de l’empresa licitadora:
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA QUE S’HAGI DETERMINAT
Per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional es
reconeixen plens els efectes jurídics a la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), d’acord amb el que determina la
Disposició addicional segona, apartat 3, de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives i financeres del sector públic.
Per acreditar la inscripció caldrà presentar un certificat acreditatiu juntament amb una
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides
en el corresponent certificat no han experimentat cap variació.
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En el cas que el licitador no aporti el certificat indicat però sí que aporti una declaració
responsable en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent
certificat no han experimentat cap variació, el certificat s’incorporarà d’ofici per la Mesa de
contractació.
Tot i que l’empresa estigui inscrita al RELI, caldrà aportar tota aquella documentació
demanada en els apartats anteriors que no consti en l’esmentat registre.
4) Certificat positiu de l’Agència Estatal Tributària, en què consti que el licitador es troba al
corrent de les obligacions tributàries de conformitat amb el que disposa l’article 13 del Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques.
5) Certificat positiu de la Tresoreria General de la Seguretat Social, en què consti que el
licitador es troba al corrent de les obligacions envers la seguretat social, de conformitat amb
el que disposa l’article 14 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
6) Document acreditatiu d’estar al corrent en el pagament de l'Impost sobre Activitats
Econòmiques, mitjançant l’imprès d'alta a la matrícula d'aquest impost, referida a l’exercici
corrent, o del darrer rebut d’aquest impost completat amb una declaració responsable de no
haver-se donat de baixa. En aquest cas, les empreses hauran d’estar donades d’alta a
l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte.
En el cas que el licitador no estigui obligat a donar-se d’alta a l’impost l’acreditació es farà
constar mitjançant una declaració responsable del licitador.
7) Certificat positiu emès per la Tresoreria de l’Ajuntament acreditatiu de la inexistència de
deutes tributaris amb la Corporació. L’incorporarà d’ofici el servei de contractació de la
Corporació (només caldrà incorporar una manifestació indicant la inexistència dels deutes
esmentats).
8) Resguard acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva de 10.130,07 euros [5% de
l’import estimat d’adjudicació, exclòs l’Impost sobre el Valor Afegit], donant compliment al
que disposa la clàusula 9a del plec.
Aquesta documentació, d’acord amb el què estableix l’article 14.2.a) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, s’haurà de
remetre per mitjans telemàtics. A tal efecte, l’Ajuntament posa a disposició dels interessats
l’opció de presentar-la mitjançant una instància genèrica: http://www.ametlla.cat/seuelectronica/serveis-i-tramits/tramits-i-gestions/instancia-generica.html
Únicament en el cas en què no es pugui presentar la documentació telemàticament, per
exemple: documentació compulsada, s’admetrà la seva presentació en format paper.
Segon.- Advertir al licitador que si no es compleix adequadament el requeriment dins el
termini establert, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, procedint en
aquest cas a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, seguint l’ordre
en el que hagin quedat classificades les ofertes.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat.”
Atès que l’empresa Electricitat Boquet, SL, en data 28 de gener de 2019 i registre d’entrada
núm. 2019/844, ha presentat instància amb la documentació sol·licitada i ha constituït la
garantia definitiva per l’import de 10.130,07 €.
Atesa l’acta de la Mesa de Contractació de data 4 de febrer de 2019 en la que s’acorda que
la documentació presentada, un cop revisada, és correcte.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència del Ple, S’acorda per 7 vots a favor emesos
pels regidors i regidores dels grups municipals PDeCAT i SI-BLOC MUNICIPAL, i 5 vots en
contra emesos pels regidors i regidores dels grups municipals Ametlla’t-ERC-AM i L’Ametlla
en Comú-Entesa, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adjudicar a l’empresa Electricitat Boquet, SL representada per Josep Maria Pi
Boquet, per la contractació del SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFÒRIC I DEL SUBMINISTRAMENT DE TECNOLOGIA PER A LA MILLORA
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ENERGÈTICA DE L’AMETLLA DEL VALLÈS AMB ESTALVIS GARANTITS, per un import de
202.601,34 euros (IVA exclòs) i una durada del contracte de 13 anys a comptar des de la data
de formalització del corresponent contracte administratiu.
Segon.- Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris.
Tercer.- Notificar el pressent acord a Electricitat Boquet, SL, representada per Josep Maria
Pi Boquet, adjudicatari del contracte.
En base a l’article 153.3 de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb aquesta notificació
s’inicia el termini de quinze dies hàbils per interposar recurs especial en matèria de
contractació, conforme l’article 44 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Un cop transcorregut el termini previst de quinze dies hàbils sense que s’hagi interposat recurs
que comporti la suspensió de la formalització del contracte, es requerirà a l’adjudicatari perquè
en el termini màxim de cinc dies hàbils procedeixi a la formalització del contracte.
Quart.- Publicar la formalització de la contractació esmentada en el perfil del contractant.
Cinquè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic.
Sisè.- Notificar el present acord al Departament d’Intervenció.”»
TERCER. Amb data 18 d’abril de 2019 (registre d’entrada núm.2019/3514), el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic («TCCSP») comunica a l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès que ha
iniciat l’Expedient: N-2019-152 per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació,
interposat pel senyor Gabriel Fernández Martí, en nom i representació de l’empresa SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A. (SECE), contra l'acord del Ple de
l'Ajuntament de l’Ametlla del Vallès, de data 27 de març de 2019 pel qual s'adjudica el contracte
del servei integral de manteniment de l'enllumenat públic i semafòric i del subministrament de
tecnologia per a la millora energètica de L'Ametlla del Vallès amb estalvis garantits (núm. exp.
SEC-2018/87).
L’article 53 de la LCSP estableix: «Una vegada interposat el recurs, queda en suspens la
tramitació del procediment quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació [...]».
QUART. El TCCSP resol el recurs especial en matèria de contractació, mitjançant Resolució
núm. 300/2019, de data 25 de setembre de 2019, de la qual s’extreu literalment el següent:
« 1.- Desestimar el recurs especial en matèria de contractació interposat pel senyor G.F.M. en
nom i representació de l’empresa SOCIEDAD ESPAÑOLA CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS,
S.A. contra l’adjudicació del contracte del servei integral de manteniment de l’enllumenat públic i
semafòric i del subministrament de tecnologia per la millora energètica de l’AMETLLA DEL
VALLÈS amb estalvis garantits, licitat per l’ajuntament d’aquest municipi (expedient SEC2018/87).
2.- Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació prevista en l’article 53 de la LCSP, a
l’empara del que disposa l’article 57.3 del mateix cos legal. [...]»
Així doncs, les parts formalitzen aquest contracte, que es regeix per les següents,
CLÀUSULES
PRIMERA. L’empresa ELECTRICITAT BOQUET, S.L. s’obliga a l’execució del contracte del
servei integral de manteniment de l’enllumenat públic i semafòric i del subministrament de
tecnologia per a la millora energètica amb estalvis garantits, amb subjecció al que disposa el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques (els quals
s’adjunten com a ANNEX I i II), la normativa contractual vigent, la proposta econòmica ofertada
(la qual s’adjunta com a ANNEX III) i l’oferta presentada (s’adjunta com a ANNEX IV la relació
de fitxers electrònics presentats com a oferta de l’adjudicatària identificats segons «hash»),
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entenent-se que tots els documents esmentats formen part d’aquest contracte, documents
contractuals que ELECTRICITAT BOQUET, S.L. accepta incondicionalment i sense reserva
alguna, i del que deixa constància mitjançant la signatura d’aquest contracte.
SEGONA. El preu anual del contracte és de 202.601,34 €, que correspon a P1 + P2 + P3 + P4
+ P6, més 42.546,28 € en concepte d’IVA.
El preu total del contracte és de 2.633.817,42 € (3.186.919,06 € IVA inclòs)
TERCERA. Durada del contracte.
La duració de la prestació del servei objecte del contracte serà de 13 anys, NO PRORROGABLE.
Totes les prestacions s’iniciaran amb la formalització del contracte
Pel que fa a la prestació “Prestació P4 – Subministrament de tecnologia per a la millora de
l’eficiència energètica a càrrec de l’estalvi energètic”, els terminis comencen a comptar des de la
formalització de l’acta de comprovació del replanteig. L’acta de comprovació del replanteig s’ha
d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte.
El termini per executar les inversions assenyalades a la “Prestació P4 – Subministrament de
tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica a càrrec de l’estalvi energètic” és de 16
setmanes a comptar de la data de signatura del contracte.
QUARTA. Aquest contracte té naturalesa administrativa. Les resolucions que es dictin en el seu
desenvolupament, són impugnables per l’adjudicatari en defensa dels seus drets o per causa
d’interès públic, davant la jurisdicció contenciosa administrativa
I perquè consti, signen electrònicament aquest contracte, en el lloc indicat a l’encapçalament.
La data de formalització és la de la última signatura.
ELECTRICITAT BOQUET, S.L.

JOSE MARIA PI
(R:
)

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS

Firmado digitalmente por
B JOSE MARIA PI
(R:
)
Fecha: 2019.10.28 11:45:53
+01'00'

Pep Moret Tanyà
- DNI
(TCAT)

Signat digitalment per Pep Moret
Tanyà (TCAT)
Data: 2019.10.28 13:04:08 +01'00'

Josep Maria Pi Boquet
Representant de l’empresa

Pep Moret i Tanyà
Alcalde-President

En dóna fe,
Laura García Álvarez
Secretària de l’Ajuntament de L’Ametlla del Vallès

Laura García Signat digitalment
per Laura García
Álvarez - DNI Álvarez - DNI
(TCAT)

(TCAT)
Data: 2019.10.28
13:54:43 +01'00'
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SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFORIC I DEL SUBMINISTRAMENT DE
TECNOLOGIA PER LA MILLORA ENERGETICA DE L’AMETLLA
DEL VALLES AMB ESTALVIS GARANTITS, SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació
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Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 29. 10. 2018 amb el número B-542862

PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I QUADRE DE
CARACTERÍSTIQUES.
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Quadre de característiques del contracte de servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi
de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

A. Descripció de l’objecte del contracte
Antecedents:

El 4 de desembre de 2012, entra en vigor la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència
energètica.
La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn a través del Decret 190/2015 de desplegament de la mateixa,
regula les condicions mínimes a garantir per tal de compatibilitzar la preservació del
medi ambient nocturn amb el desenvolupament de l’activitat humana durant la nit, tot
considerant les diferents necessitats funcionals que es donen. Per tant, és necessari
conciliar la normativa sobre contaminació lumínica i la d’eficiència i estalvi d’energia per
tal de reduir l’impacte de les instal·lacions d’enllumenat sobre el medi ambient nocturn.
La Llei 16/2017, de 1 d’agost, de canvi climàtic, té com a finalitats reduir les emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic,
afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.
En aquest context de pretensió de millora de l’eficiència energètica i de reducció de la
contaminació lumínica, els municipis es subscriuen al Pacte dels Alcaldes
acceptant el compromís de la Unió Europea de reduir un 20% el consum de CO2 per a
l’any 2020.
Objecte:
L’objecte del contracte és la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del
municipi de l’Ametlla del Vallès i executar les prestacions de gestió energètica i
manteniment amb garantia total, mitjançant una actuació global i integrada, i de
conformitat amb els documents que formen part d’aquest plec de clàusules.
L’actuació global i integrada objecte del present contracte té com a finalitat l’execució de
les següents prestacions, que es defineixen de manera més extensa al Plec Tècnic:
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Per Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat exterior (REEIAE) es regulen els
nivells màxims d’il·luminació dels espais en funció de l’activitat que s’hi realitza, la
incidència de la il·luminació cap a d’altres espais i s’exigeix un nivell mínim d’eficiència
energètica en aquest tipus d’instal·lacions.
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Prestació P1 – Serveis de gestió energètics
Execució de les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries pel correcte
funcionament de les instal·lacions objecte del contracte, incloent el control energètic, la
gestió de la instal·lació i el control dels nivells lumínics
Prestació P2 - Manteniment preventiu
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat
públic dins d’un adequat nivell de funcionament i del manteniment del nivell lumínic
segons estableix el PPT al llarg de la durada del contracte, controlant els seus elements
i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no
programades, garantint així un alt rendiment de les instal·lacions.

Prestació P4 – Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica
a càrrec de l’estalvi energètic.
Aquesta prestació correspon a la substitució de llumeneres, per a la millora de
l’eficiència i estalvi energètic, així com altres actuacions varies encaminades a millorar
l’eficiència energètica, en base a l’estudi d’eficiència realitzat, i que aniran a càrrec del
rendiment energètic. Al Plec de Prescripcions Tècniques i en els seus
annexess’especifica quines són aquestes actuacions. El termini per executar aquestes
inversions es de 6 mesos des de la formalització del contracte.
Aquestes actuacions seran executades en base als preceptes del Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior aprovat pel Real Decret
1890/2008 de 14 de novembre i per les condicions fixades en els presents plecs.
Prestació P6 – Altres treballs relacionats amb l’enllumenat
Aquesta prestació inclou les tasques relacionades amb el manteniment que no queden
incloses en les prestacions P2 i P3, i que correspon al servei de manteniment de les
possibles reparacions i reposicions de components no inclosos dins la prestació P3, com
per exemple: punts de llum col·lisionats, trencaments per vandalisme, avaries causades
per obres o per rosegadors, robatoris, fets malintencionats, accidents o similars i
fenòmens climatològics, entre altres. En el PPT es defineixen concretament aquestes
actuacions.
El present contracte té la naturalesa administrativa i es qualifica com a contracte mixt,
d’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) i en virtut de l’article 3 de la Directiva 2014/24 aquest s’ha
d’interpretar tenint en compte la prestació principal que caracteritza l’objecte del
3
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Prestació P3 – Garantia Total
L’Adjudictari assumirà la completa i total responsabilitat del bon estat del material, dels
components de la instal·lació i el bon estat de funcionament de la mateixa, efectuant les
reparacions i reposicions de tot tipus de material necessari, amb la major brevetat
possible i sense necessitat de requeriment previ, qualsevol que sigui la causa que ho
provoqui, segons s’especifica més extensament en el Plec Tècnic.
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Divisió en lots:
La prestació principal d’aquest contracte és el Subministrament de tecnologia per a la
millora de l'eficiència energètica amb estalvis garantits (Prestació P4), això implica que
l’estalvi energètic d’aquesta inversió ha de ser garantit l’Adjudictari per sota del consum
objectiu fixat en els PPT i els seu annexes, al llarg de tota la durada del contracte i amb
penalitats per incompliment.
La resta de prestacions son accesories a la Prestació P4. La Prestació P1 Serveis
energètics té per objecte priniciplament verificar els estalvis produïts i el control del nivell
luminic per la Prestació P4, al llarg de la durada del contracte.
La prestació P2 de Manteniment de la instal·lació engloba el manteniment de la
instal·lació objecte de la prestació P4, que afectará a les condicions de treball de la
instal·lació i al consum energètic de la mateixa, i alhora es procedirà a realitzar les
operacions necessàries per mantenir els nivells lumínics establerts en els PPT i els seus
annexes.
La Prestació P3 fa referencia als treballs i materials necessaris per mantenir l’estat de
la tecnologia instal·lada en la prestació P4 en les condicions de treball establertes en els
PPT al llarg del període d’amortització, amb la modalitat de garantia total.
Finalment la prestació P6 Altres treballs relacionatss amb la instal·lació objecte del
contracte fa referencia aquells treballs no previstos en les altres prestacions que afecten
a la instal·lació objecte de la prestació P4, tal i com s’especifica en els PPT.
La realització independent de totes elles per contractistes diferents no permet a
l’Ajuntament exigir a l’Adjudicatari de la Prestació P4 la garantia d’estalvi al llarg del
període d’amortització, com tampoc permet a l’Ajuntament exigir a l’Adjudicatari de la
Prestacio P2 una garantia total de la instal·lació per tal de mantenir les condicions de
treball establertes en els PPT al llarg de la durada del contracte. El risc per la correcte
execució del contracte procedeix de la pròpia naturalesa del objecte del contracte, que
es garantir uns nivells d’estalvi i unes condicions de treball de la instal·lació objecte del
contracte al llarg de la durada del període d’amortització de la inversió, així com mantenir
uns nivells lumínics segons s’estableix en el PPT, i per tant es considera no dividir el
objecte del contracte en lots.
Codi de l’expedient: Sec 2018/87
Codi CPV:
31527200-8 Llums per l’enllumenat exterior
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
4
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contracte. En aquest sentit, es considera que la prestació principal és el subministrament
de tecnologia (P4) per a obtenir una millor eficiència energètica. La resta de prestacions
de manteniment (P2), la garantia total (P3), i la gestió energètica (P1), i la d’altres
treballs realcionats amb l’enllumenat (P6), son prestacions que tenen una component
de serveis i de subministrament que contribueixen a assolir l’objecte del contracte i son
complementaries a la prestació principal P4. El present contracte, doncs, es regirà per
les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques i, en el seu defecte, per les normes contingudes a
l’article 16 del LCSP i les disposicions que regulen el contracte de subministrament.
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45316100-6 Instal·lació d’equip de l’enllumenat exterior
50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic de carrers
B. Dades econòmiques

Per la determinació del preu del contracte s’han tingut en compte les diferents
prestacions definides a l’objecte el contracte. Les prestacions P1, P2, P3 i P4 i P6 el
preu es determina segons els preus de mercat.
Per les prestacions P1, P2, i P3 es determina un preu per punt de llum de 24.81 €/any
on s’han inclòs els costos directes, indirectes, despeses generals del 13% i benefici
industrial del 6%. Iva no inclos.
Per la Prestació P4 es determina un preu de 1.967.030,22 €, IVA no inclós d’acord amb
el annex de pressupost del document “Auditoria en grau d’inversió de l’enllumenat públic
de l’Ametlla del Vallès”, on s’han inclòs els costos directes, indirectes, despeses
financeres, despeses generals del 13% i benefici industrial del 6%. Aquest import serà
finançat per l’Adjudicatari al llarg de la durada del contracte que serà de 13 anys.
La Prestació P6, consisteix en una dotació econòmica per realitzar altres treballs
relacionats amb la instal·lació d’enllumenat i que no es troben inclosos en les altres
prestacionsel, el preu es determina d’acord amb el pressupost màxim per la prestació i
d'acord amb els preus unitaris màxims definits a l'annex 8 del present plec. El pressupost
màxim de la prestació P6, formulat en temes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les
estimacions de les necessitats de l’Ajuntament durant l’execució del contracte i no suposa
una obligació de despesa per part de l’Ajuntament atès que aquesta es determinarà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
El preu del contracte anual és de 270.690,36 €/any (iva no inclòs) d’acord amb el detall
següent:
Concepte

Costos sense
IVA (€/anual)

P1+P2+P3
P4

Serveis Energétics +Manteniment+Garantia Total
Subministrament de tecnologia per a la millora de
l'eficiència energètica.

90.454,72
151.310,02

P6

Treballs complementaris relacionats amb
l’enllumenat
SUMA TOTAL DE LES PRESTACIONS SENSE IVA

270.690,36

21% IVA

56.844,98

SUMA TOTAL DE LES PRESTACIONS AMB IVA

327.535,33

28.925,62

B.2. Valor estimat del contracte: 3.768.366,07 € (A)+(B) IVA no inclòs, amb
modificacions incloses.
5
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B.1. Determinació del preu:
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Pressupost de licitació x durada del contracte 270.690,36€/any
3.518.974,67 € (A)

x 13 anys =

Modificacions: (9.045,47 €/+ 10.138,48 €/) x 13 anys = 249.391,40 € (B)
-

Fins a un 10% de la prestació (P1+P2+P3) per variacions de punts de llum:
9.045,47 €/any

-

Fins a 10.138,48 €/any de la prestació (P1+P2+P3) per estalvi energètic respecte
el consum objectiu.

B.3. Pressupost de licitació : 270.690,36 €/any IVA no inclòs
Import IVA: 56,844,98 €

Total: 327.535,33 € IVA inclòs.

C. Existència de crèdit

C.1. Aplicació pressupostària:

Codis d’aplicació pressupostària :
Ateses les diferents prestacions del contracte, aquest afectarà les partides
pressupostàries 400 1650 21900 “Manteniment enllumenat públic”, 400 1650 22752
“Reparació enllumenat públic” i 400 1650 6190000 “Millores enllumenat públic”, o
partides equivalents que integrin els expedients de tots els pressupostos afectats;
previsiblement dels exercicis 2019 a 2031.
C.2. Expedient d’abast plurianual: Sí

D. Termini de durada del contracte:
D.1 Durada: 13 anys.

Segons la naturalesa de la prestació P4, es tracta d’una inversió a executar en els
primers 6 mesos del contracte, amb un període de recuperació de 13 anys. Segons
l’article 29.4 de la LCSP, els contractes de serveis podran disposar d’un termini de
durada superior als 5 anys, cuan ho exigeixi el període de recuperació d’inversions
directament relacionats amb el objecte del contracte, sempre que l’amortització de les
inversions suposi un cost rellevant en la prestació del servei. La justificació de la inversió
es troba inclosa en els annexes del PPT, i la seva amortització igualmentes justifica en
els annexes del PPT, a partir de l’estalvi aconseguit per l’Ajuntament amb la factura
elèctrica anual que suposen les inversions en estalvi energètic de les instal·lacions
objecte del present contracte.
Totes les prestacions s’iniciaran amb la formalització del contracte.
D.2. Possibilitat de pròrroga: No
6
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Les obligacions econòmiques que es deriven d'aquest contracte s'atendran amb les
aplicacions pressupostàries que a aquest efecte es consignen al pressupost municipal
corresponent de l'any 2018, i en els exercicis següents, durant el termini d'execució del
contracte .
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E. Variants
NO

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte:
Tramitació: Ordinària (art. 116 i següents del LCSP)

Procediment: Obert (art. 156 a 158 del LCSP) i subjecte a regulació harmonitzada.
Organ de contractació: Ple Municipal.

Publicació de l’anunci de licitació: Perfil del Contractant i Diari Oficial de la Unió Europea.

G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional.
Acreditació de la solvència econòmica i financera del empresari

Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels
tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte si la seva duració és superior a un any.
L’import que correspon al valor anual mitjà del contracte es la suma de totes les
prestacions P1+P2+P3+P4+P6, es a dir 270.690,36€.
Per tant la solvència econòmica mínima global exigida és una vegada i mitja el valor
anual mitja del contracte, essent de 406.035,54€.
El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest
registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
La inscripció en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o en el el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
acreditarà les condicions de solvència econòmica i financera del empresari.
Acreditació de la solvència tècnica o professional
De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels
següents mitjans:
-

Relació dels principals treballs efectuats en els 3 anys anteriors, corresponents a
7
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De conformitat amb l’article 87 del LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
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la mateixa naturalesa que l’objecte de les prestacions del contracte, i s’haurà
d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent. L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del
valor anual mitjà del contracte.

G.2. Classificació empresarial:

Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència disposant d’ambdues classificacions empresarials
següents o superiors:

P2 P3 P6
Grup 3
Subgrup 1
Categoria (*): Cat. c

(*) La categoria indicada equival a la categoria atorgada d’acord amb el RD
1098/2001, segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a
del RD 773/2015, de 28 d’agost.

H. Comitè d’experts: No

I. Criteris d’adjudicació

Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B) (Fins a 25 punts)
Document B1. Estudis lumínics (10 punts)
- Per tal de poder comprovar quins són els nivells lumínics assolits amb les
lluminàries ofertades, a l’annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
s’adjunten la relació d’estudis lumínics a realitzar per els licitadors. Aquests
hauran d’estar realitzats amb les dades facilitades a l’annex 3 del PPT, i segons
s’estableix en la clàusula 8.5. Estudis lumínics a presentar del PPT, sinó no
es consideraran vàlids.
- Complementariament a incloure els propis estudis lumínics, caldrà omplir la
següent taula resum amb els resultats de cada estudi luminotècnic:
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P4
Grup: ,
Subgrup: 1
Categoria (*): Cat. e
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Estudi

Classificació:

num:

Flux

Intensitat de

Potència de

Em

Emin

Uniformit

lumínic

treball de la

la llumenera

Il·luminància

Il·luminància

at

real de la

llumenera

(inclòs

mitja (lux)

mínima (lux)

global

llumenera

(mA)

pèrdues

mínima

del equip)

U0

(lm)

(W)

Per cadascun dels estudis lumínics els licitadors hauran d’incloure en la seva
oferta la fotometria de la llumenera utilitzada en les seves ofertes . Aquesta
fotometria haurà d’haver estat realitzada segons la Norma UNE-EN 13032, el
qual inclourà com a mínim:
o
o
o
o
o

-

la distribució fotomètrica de la llumenera
la corba polar
el diagrama isolux
el flux total emès per la llumenera
flux lluminós a l'hemisferi superior

La mesura dels següents paràmetres elèctrics i óptics de la llumenera per els
diferents régims de funcionament (per exemple: 350mA, 500mA, 750mA,
1000mA):
o
o
o
o
o
o
o
o

Tensió (Vac)
Corrent d’alimentació (Aac)
Potències activa, reactiva i aparent,
Factor de potència (mínim 0,90)
Distorsió harmònica total en corrent de la lluminària (màxim admès 25%)
Temperatura de color ( 3.000ºK +/- 5%)
Flux luminic emés (Lm)
eficàcia de la lluminària alimentada i estabilitzada en condicions de
servei (Lm/W minim admés 95 lm/W)

La valoració del document B1 podrà ser com a màxim de 10 punts a raó de 0,1 punts
per estudi vàlid presentat. Aquelles ofertes que incloguin tots els estudis lumínics donant
compliment a la classificació exigida, així com la resta de documentació requerida rebràn
10 punts, i les ofertes que no incloguin tots els estudis lumínics, i/o no donguin
compliment a la classificació exigida, i/o no incloguin la documentació requerida rebran
0 punts per cada un dels estudis no vàlids.
Document B2. Memòria tècnica descriptiva de les tasques que es desenvoluparan
d’acord a les prestacions P1, P2, P3 (10 punts)
Aquesta memòria tècnica tindrà una extensió màxima de 40 pàgines a una cara (tipus
de lletra igual o equivalent a l’arial 11) que serà el que es farà servir per a la valoració
de l’oferta.El document contindrà l’estudi tècnic corresponent a les prestacions P1, P2 i
P3 de l’oferta. Caldrà que les propostes facin referència al següents conceptes:
-

Proposta d’organització i serveis generals, seguint les especificacions del Plec
Técnic. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

-

Proposta per dur a terne la prestació de Serveis Energétics (P1), seguint les
9
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especificacions del Plec Tècnic Es valorarà fins a un màxim de 1 punt.

-

-

Proposta de Pla de Manteniment, dins de la prestació P2, seguint les
especificacions del Plec Tècnic. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts.
Proposta de la Garantia Total de la prestació P3, seguint les especificacions del
Plec Tècnic. Es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts

-

Excel·lent: Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
detallades i precises que millorin en tots els punts els requeriments del Plec
Tècnic, la valoració serà d’un 100% dels punts

-

Notable : Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
detallades i precises que millorin dels punts els requeriments del Plec Técnic en
mes de la meitat. La valoració serà d’un 70% dels punts.

-

Bo: Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
detallades i precises que millorin dels punts els requeriments del Plec Técnic en
menys de la meitat.. La valoració serà d’un 30% dels punts.

-

Regular : Quan la proposta en relació a l’element a valorar es limiti a un lleuger
plantejament, amb un detall poc acurat, i/o es limiti a transcriure el contingut dels
Plecs Tècnics, la valoració serà d’un 0% dels punts.

Document B3. Proposta de Pla de Mesura i Verificació (M&V) dels estalvis
obtinguts (Fins a 5 punts)
Definició del Pla de Mesura i Verificació dels estalvis i concreció del procediment per al
seu seguiment, explicat en una memòria tècnica amb una extensió màxima de 10
pàgines a una cara (tipus de lletra igual o equivalent a l’arial 11).
Es valorarà amb 5 punts aquelles ofertes que proposin un Pla de Mesura i Verificació
segons el protocol IPMVP (International Performance Measurement and Verification
Protocol) desenvolupat per EVO (Efficiency Valuation Organization) i que justifiqui el
mètode de càlcul seleccionat (A, B, C o D) del IPMVP adaptat expressament a la
instal·lació d’enllumenat públic objecte d’aquest contracte, i que acreditin en la seve
oferta que es disposa en la plantilla de l’empresa de com a mínim una persona amb la
formació per implantar un Pla de Mesura i Verificació segons el estandard IMPV acreditat
per EVO.
Les ofertes que presentin un Pla de Mesura i Verificació, però que no sigui segons el
protocol IPMVP, i/o que no s’adapti expressament a la instal·lació objecte d’aquest
contracte rebran, i/o no disposin d’almenys una persona en plantilla amb l’acreditació
EVO del estandard IMPV rebran 2 punts.
Les ofertes que no presentin un Pla de Mesura i Verificació rebran 0 punts.

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C) (Fins a 75 punts)
1. Oferta econòmica total en euros per l’execució del contracte (fins a 35 punts)
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D’acord al model de proposició que figura en l’annex 2, es farà el repartiment de punts
entre l'oferta més econòmica i el pressupost de licitació, segons la següent fórmula:
(Bmax – Bi)
Pi = 35 – 35 (-------------------)
Bmax

Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Bi: Baixa ofertada en tant per cent
Bmax: Baixa màxima admesa de les ofertes presentades en tant per cent.

2. Criteri d’innovació tecnológica per implantar sense cost per l’Ajuntament, d’un
sistema de telegestió que permeti de forma remota la conectivitat punt a punt en
tots els punts de llum objecte del contracte. (fins a 10 punts)

3. Percentatge d’estalvis respecte del consum objectiu establert en el PPT i els
seus annexes cedits a l’Ajuntament. (fins a 5 punts)
L’oferta que cedeixi un major percentatge d’estalvi d’energia a l’Ajuntament respecte el
consum objectectiu establert en els PPT i els seus annexes, d’acord amb el model de
proposta de l’annex 4, obtindrà la puntuació màxima de 5 punts. Per valorar la resta de
les ofertes es dividirà cadascuna d’elles entre l‘oferta de major percentatge i el resultat
es multiplicarà per 5.
Pi = 5 x (Percentatge i / Percentatge max)
Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Percentatge i = Percentatge d’estalvi cedit de l’oferta que es valora
Percentatge max = Percentatge de la oferta amb major percentatge d’estalvi cedit
a l’Ajuntament

4. Proposta de Baixa dels preus unitaris a aplicar als Treballs complementaris P6
(Fins a 5 punts)
D’acord al model de proposició que figura en l’annex 5, l’oferta amb la Baixa més gran
obtindrà la puntuació màxima de 5 punts. Per valorar la resta de les ofertes es dividirà
cadascuna d’elles entre l‘oferta de major percentatge i el resultat es multiplicarà per 5:
Pi = 5 * ( Bi / Bmax )
Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Bi: Baixa ofertada en tant per cent
Bmax: Baixa màxima admesa de les ofertes presentades en tant per cent.
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de cadascun dels punts de llum objecte del contracte remotament. D’acord al model de
proposició que figura en l’annex 3.
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5. Criteri mediambiental per la menor petjada de carboni en el desplaçament dels
equips destinats al manteniment (fins a 5 punts)
Es valorarà amb 5 punts aquells licitadors que es comprometin a que el vehicle destinat
al servei (furgoneta) per les tasques de manteniment sigui 100% elèctric, al llarg de tota
la durada del contracte, d’acord amb el model de proposta de l’annex 6.

6.Criteri de reducció del termini d’execució de la prestació P4 (fins a 5 punts)

L’oferta que reduexi un major numero de mesos el termini d’execució de la prestació
P4 d’acord amb el model de proposta de l’annex 7, obtindrà la puntuació màxima de 5
punts. Per valorar la resta de les ofertes es dividirà cadascuna d’elles entre l‘oferta de
major reducció de setmanes i el resultat es multiplicarà per 5.
Pi = 5 x (Reducció i / Reducció max)

Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Reducció i = Reducció del termini de l’oferta que es valora en setmanes.
Reducció max = Reducció del termini major ofertat admès en setmanes.

Memòria tècnica justificativa de cada model de lluminària ofertat, s’inclourà la
documentació següent:
-

Fitxa descriptiva de les característiques de cada lluminària ofertada, segons el
que determina del Plec de Prescripcions Tècniques d’acord amb el model de
l’Annex 9 d’aquest plec.

-

Per cada lluminària ofertada, incloure els Certificats i Assajos emesos per un
laboratori acreditat per ENAC, segons s’estableix en la clàusula 8.4. Certificats
assajos i documentació tècnica de les llumeneres i els seus components
del PPT.

La valoració del document C.7 podrà ser com a màxim de 10 punts. Aquelles ofertes
que incloguin tota la documentació requerida rebràn 10 punts, i les ofertes que no
incloguin la documentació requerida per totes i cadascuna de les lluminàries ofertades
rebran 0 punts.
J. Criteris per a la determinació de l’existència de valors presumptament anormals
La determinació de les ofertes de l’existencia d’uns valors presumptament anormals ,
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació:
1. Oferta econòmica:
-

Quan concorri una sol licitador, la seva oferta econòmica sigui inferior al
pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals de l’altre oferta.
12

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c39e6a2a0efa46aa98f4bab1d6fffadf001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 29. 10. 2018 amb el número B-542862

7. Memoria tècnica de la Prestació P4 (10 punts)
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-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitja en més de 10 unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova mitja
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
número de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà
sobre les tres ofertes de menor quantia.

-

Quan concorrin tres o menys licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les baixes presentades sobre els
preus unitaris.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les baixes que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les baixes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen baixes que siguin superiors a l’esmentada mitja
en més de 10 unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova mitja només
amb les baixes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres
baixes de menor quantia.

3.

Reducció del termini d’execució de la prestació P4

-

Quan concorrin tres o menys licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les reduccions de termini presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les reduccions de termini que siguin
inferiors en més de 10 unitats percentuals a mitja aritmètica de les reduccions de
termini presentades. No obstant, si entre elles existeixen reduccions de termini
que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals es
procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les reduccions de termini que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres reduccions de termini de
menor quantia.

K. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials:
Fins a 1.500,00 €, a carrèc de l’adjudicatari.
L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries: No
M Garanties:
Garantia provisional: no s’exigeix
Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclós, durant la durada del termini
del contracte.
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N. Condicions especials d’execució:

D’acord amb l’article 202 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic s’estableixen les següents condicions especials d’execució, de les quals el
licitador n’haurà de complir com a mínim una d’elles.
x Disposar de l’acreditació d’haver implantat un Sistema de Gestió Ambiental
d’acord a la norma UNE-EN ISO 14001, en especial pel que fa al reciclatge i
gestió dels elements i dels residus generats en la instal.lació.
x Implementació d’un plà de formació específic per als treballadors implicats en
l’execució del projecte durant la durada de la instal.lació.
x Implementació de mesures d’afavoriment d’igualtat de gènere per als
treballadors implicats en l’execució del projecte durant la durada de la instal.lació.
Als efectes del compliment de l’article 202 de la llei 9/2017 el compliment d’aquesta
condicio es de caràcter essencial.

O. Pagament i presentació de factures

Les prestacions del servei P1, P2, P3 i P4 es començaràn a abonar des de el primer
més de contracte.
A any vençut es presentarà l’informe de mesura i verificació per part de l’empresa
adjudicatària, on es farà el balanç del consum real i el consum objectiu pactat. Si el
consum real atribuïble a enllumenat (s’hi descomptaran consums impropis) és superior
a l’objectiu, s’aplicarà el règim de penalitats del present Plec. Si en canvi, el consum és
inferior al pactat, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària s’ho repartiran en funció del
percentatge d’estalvi cedit a l’administració que ha ofertat l’adjudicatari en la seva
proposta o l’establert per defecte en el plecs. El pagament en ambdós casos es
realitzarà en el termini de 60 dies naturals a comptar des de la presentació de l’informe.
El càlcul del balanç es farà en tot moment en kWh, que després es monetitzarà en base
al preu mitjà del kWh del terme d’energia de les darreres 3 factures elèctriques de
l’enllumenat.
Com a consums impropis o excessos de consum que no han d’incloure’s en aquest
mecanisme d’incentiu a l’estalvi hi ha:
a) Excessos de consum per augment de l’horari d’ús respecte a l’horari establert per les
parts i expressament autoritzat per l’Ajuntament.
b) Excessos de consum per augment del número d’equips instal∙lats fora de l’objecte
d’aquest contracte. Aquest excés es valorarà a partir de l’ampliació de potència, les
hores de funcionament i les possibles reduccions de flux lumínic.
El pagament de les liquidacions dels estalvis es realitzarà de forma anual, i es basaran
en els informes de mesura i verificació que hauran d’estar prèviament validats per
l’Adjudicatari, per el Servei Tecnic Municipal i per l’Ajuntament.
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L’adjudicatari presentarà una factura mensual i el seu pagament serà prèvia conformitat
de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, d’acord amb el règim establert a la clàusula 28.
P. Modificacions del contracte prevista:

L’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions no previstes al contracte
per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma descrita en l’article 203 de la
LCSP.
Fins a un 10% de la prestació (P1+P2+P3) per variacions de punts de llum:
Tanmateix d’acord amb l’article 204 del la LCSP també es podrà modificar el contracte
fins a un 10% de les prestacions derivades del manteniment (P1+P2 +P3), a l’alça o a
la baixa, per les causes previstes que es detallen a continuació:
- Recepció d’altres urbanitzacions o zones, per part de l’Ajuntament, no previstes en el
moment de redacció del present Plec.
- Disminució o augment del número de punts de llum objecte del contracte motivats per
obres municipals que comportin una modificació del número de punts de llum existents.

Per a calcular l’import de la modificació de les diferents prestacions subjectes a ser
modificades, P1, P2 i P3, s’aplicaran les següents fórmules:
- Afectació de les quotes de les prestacions (P1+P2+P3) deguda a la variació del nombre
de punts de llum:
Al llarg de l'execució del contracte són possibles ampliacions i disminucions del nombre
de punts de llum de les instal·lacions d'enllumenat.
Si aquests increments o disminucions estan dins del ± 2%, no hi haurà variació de
l'import de les prestacions (P1+P2+P3), ja que es considera que no és necessari
augmentar els recursos humans ni materials per dur a terme els treballs de
manteniment.
Si aquestes variacions superen aquest percentatge s’actuarà tal com s'indica a
continuació:
De l’oferta de l'Adjudicatari s'extraurà el Preu Unitari Mitjà del Punt de Llum de la
prestació P1+P2+P3 : ([P1+P2+P3]) , que resultarà de dividir l'import de les prestacions
(P1+P2+P3) entre el nombre de punts de llum previstos en el plec tècnic.
En cas de variacions de punts de llum, es calcularan els increments o reduccions dels
imports de les prestacions P1+P2+P3 de la següent manera:
Δ(P1+P2+P3) = ([P1+P2+P3]) x Δ punts de llum
Δ(P1+P2+P3) prendrá valor positiu si es produeixen augments del nombre de punts de
llum i negatiu si es produeixen reduccions del nombre de punts de llum.
- Fins a 10.138,48 €/any de la prestació (P1+P2+P3) degut a una disminució del
consum energètic
Tanmateix d’acord amb l’article 204 del la LCSP també es podrà modificar el contracte
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fins 10.138,48 €/any de les prestacions derivades de gestió energètica P1, a l’alça en
el cas que, degut a una millor gestió del control energètic s’assoleixi un consum inferior
al garantit en kWh. En aquest cas, l’Ajuntament Titular, podrà modificar el contracte per
bonificar a l’Adjudicatari amb el pagament dels estalvis addicionals generats cada any
de duració del contracte, amb els percentatges i la fórmula indicada a continuació que
resta subjecte a ser modificada per l’oferta del licitador en aplicació dels criteris
d’adjudicació.El càlcul d’aquesta modificació es realitzarà de la següent manera:
% de bonificació de l’Adjudicatari x kWh estalviats addicionals x tarifa vigent €/kWh
En qualsevol cas, l’import màxim de bonificació a l’adjudicatari serà de 10.138,48 €/any
sense iva. El procediment per a l’aprovació de les possibles modificacions serà el següent:
el responsable del contracte emetrà un informe tècnic motivant la modificació del contracte
i proposant aquesta ampliació, la qual serà aprovada per l’òrgan de contractació i
degudament notificada i publicada en la forma prevista a la LCSP.
Q. Subcontractació: SI

R. Revisió de preus: Sí

Prestació P4:
La prestació P4 no es objecte de revisió.
La resta de Prestacions seran revisades anualment en aplicació de les següents
fórmules:

Prestació (P1+P2+P3):
Les revisions de preus de les prestacions (P1+P2+P3) a efectuar seran les previstes a
continuació, que fa referència als supòsits de variació de l'Índex de Preus del Treball
(IPT). L'import d'aquesta prestació serà revisat anualment, segons la fórmula següent:
Prev = Pant x (1+'IPT)
En la qual:
Prev = Preu revisat de la Prestació (P1+P2+P3) (€/any).
Pant = Preu de la Prestació (P1+P2+P3) en el moment de la revisió.(€/any).
'IPT = Variació anual del Índex de Preus del Treball corresponent al període dels
12 mesos anteriors al moment de la revisió.

En aquesta fórmula el terme 'IPT fa referencia a la variació anual de l'Índex de Preus
del Treball que es publica mensualment, sent accessible des de el portal web de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE): www.ine.es
Prestació (P6):
Les revisions del preu de la prestació (P6), fa referencia al llistat de preus unitaris de
l’Annex 8, i s’actualitzarà segons la variació de l'Índex de Preus Industrials (IPRI).
L'import d'aquesta prestació serà revisat anualment segons la fórmula següent:
Prev = Pant x (1+'IPRI)
En la qual:
Prev = Preus revisats del llistat de l’annex 7. (€/ut)
Pant = Preu del llistat de l’annex 8 en el moment de la revisió (€/ut).
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'IPRI = Variació del Índex de Preus Industrials corresponent al període dels 12 mesos
anteriors al moment de la revisió.
En aquesta fórmula el terme 'IPRI fa referencia a la variació anual de l'Index de Preus
Industrials que es publica mensualment, sent accessible des de el portal web de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE): www.ine.es
S. Termini de garantia: Sí

El termini de garantia per a les prestacions P1, P2 , P3 i P4 serà de 12 mesos des de la
data de finalització del contracte, sens perjudici del que s’estableix a la clausula de
garantia total del PCT.
T. Seguretat i salut en el treball: Si
U. Penalitats:

El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials derivats de la seva execució
successiva.

Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua
en relació a les exigències especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions
tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.Es consideraran infraccions sancionables a
efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com
segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades
en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.
a) Infraccions molt greus:

o
o
o
o

L’incompliment de l’Adjudicatari del termini ofertat per l’execució del
subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica (P4).
La demora en el començament de la prestació dels serveis de manteniment
en més de tres dies sobre la data prevista, excepte causes de força major.
La falsedat en els informes.
La no preparació i/o entrega de la documentació necessària a l’Ajuntament
Titular, per tal de que el mateix pugui optimitzar les tarifes elèctriques i
potència a contractar de cada quadre elèctric.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

El retràs o cancel·lació d’un esdeveniment o acte públic per raons imputables
a l’adjudicatari.
La facturació de treballs no executats.
La no intervenció immediata posterior a una denúncia o coneixement d’una
situació que exigeixi una actuació extraordinària o urgent.
La prestació manifesta defectuosa i irregular dels serveis.
El retràs sistemàtic en els horaris, no utilització dels mitjans mecànics
establerts i el mal estat de conservació dels mateixos.
Desobediència de les ordres de l’Administració Titular de les instal·lacions
relatives a la norma i règim dels serveis en general i a les normes que
regularan la prestació dels mateixos.
L’incompliment de qualsevol de les condicions i terminis establerts en el
present Plec, sens perjudici de les accions posteriors que d’aquest es derivin.
Falta d’elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del servei.
La reiteració de tres faltes greus.

o
o

o
o
o
o
o

El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis.
La no intervenció prevista posterior a la denúncia o coneixement d’una
situació.
Que el sistema de telegestió presenti deficiències o no sigui accessible per a
l’Ajuntament.
Els incidents del personal pertanyent a l’empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del
servei.
Retards sistemàtics en el lliurament d’informes previstos en el Plec Tècnic.
La reiteració de tres faltes lleus.
Modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia.

c) Infraccions lleus:

o

Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que d’alguna manera signifiquin detriment de les condicions establertes en
aquest Plec, amb perjudici no greu dels serveis o que donin lloc a deficiències
en l’aspecte del personal o dels mitjans utilitzats.

Penalitats contractuals
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ
procediment contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les següents penalitats
contractuals:
a) Per infraccions molt greus:
o

Penalitzacions de fins al 2% del valor d’adjudicació del contracte, excepte en
el cas en el incompliment del termini ofertat, que será del 1% del valor de la
prestació P4 per setmana de retard.
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b) Infraccions greus:
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b) Per infraccions greus:
o

Penalitzacions de fins a l’1% del valor d’adjudicació del contracte.

c) Per infraccions lleus:
o

Penalitzacions de fins al 0,25% del valor d’adjudicació del contracte.

Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
- la gravetat de la infracció comesa,
- la importància econòmica,
- l’existència d’intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
mateixa naturalesa,
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- el benefici obtingut pel contractista.
V. Auditoria de funcionament:

Es determina la necessitat de realitzar de forma continua una auditoria de
funcionament del contracte al llarg de la durada del mateix, a comptar des de la data
de recepció de la prestació P4.
L’auditor haurà de:
x Validar els informes que realitzi el contractista pel que fa a la gestió energètica.
x Comprovar els estalvis obtinguts pel sistema.
x Comprovar l’adequació dels estalvis obtinguts als objectius del contracte.
x Determinar les penalitzacions o bonificacions que se’n derivin.
x Valorar la qualitat del servei de manteniment en base a indicadors determinats
per l’Ajuntament i comunicats al contractista.
x Validar el bon funcionament del contracte en general.
L’Auditor haurà de reportar mensualment a l’Ajuntament respecte dels punts detallats
anteriorment.
El contractisa proposarà un auditor, extern al contractista, el nomenament del qual
haurà de ser aprovat per l’Ajuntament. El cost dels honoraris de l’auditor no superaran
el 6% anual del preu de les prestacions P2+P3 de la oferta guanyadora del contracte, i
seran pagats pel contractista.
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Penalitats pel no assoliment del consum objectiu
o Si no s’assoleix el consum objectiu que es determinarà a l’acta de recepció
per causes imputables a l’adjudicatari, s’imposarà la següent penalització:
 Sobreconsum del 4 al 24% respecte el consum objectiu:
x kWh no estalviats x tarifa vigent €/kWh
 Sobreconsum superior al 24%, s’aplicarà la penalitat anterior
multiplicada per un factor de 1,5 al total dels kWh no estalviats
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Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació
del contracte mixt de subministrament, obra i servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi
de L’Ametlla del Vallès, i amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Comitè d’experts
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Renúncia i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
Vintena. Retorn de la documentació
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-unena. Condicions especials d’execució
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
Vint-i-tresena. Seguretat i Salut en el Treball
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
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Annex 2. Model d’oferta econòmica
Annex 3. Model de compromís d’implantar sense cost per l’Ajuntament, dins de la
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és el descrit en l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat A del
quadre de característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A. del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec
de prescripcions tècniques.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques

3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec, en els seus annexes i en
el plec de prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a
partida independent.
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han
de complir durant l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques
Si el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari i s’ha
autoritzat la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat C.2 del
quadre de característiques
Quarta. Termini de durada del contracte
4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia
que s’estipuli en el contracte. Pel que fa a la P4 els terminis comencen a comptar des
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes
a comptar des de la formalització del contracte.
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3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitació del contracte.
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4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, són exigibles.

4.4 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga serà obligatòria per l’empresa contractista,
sense que es pugui produir per acord tàcit de les parts.
4.5 Si a la data de venciment del contracte no se n'ha formalitzat un de nou que
garanteixi la continuïtat de les prestacions P1, P2 i P3 que ha de realitzar el contractista
degut al resultat d'incidències que resultin de supòsits imprevisibles per l'òrgan de
contractació produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic
per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l'execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de 9 mesos, sense
modificar les altres condicions del contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou
contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data de
finalització del contracte originari
Cinquena. Tipologia i règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Lley 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)

c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat
per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de
desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
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La naturalesa del contracte, atenent a la diversitat de prestacions que engloba, és mixta
d’acord amb l’article 18 del LCSP. Atès que l’objecte incorpora prestacions de les dues
tipologies de contractes (subministraments i serveis), d’acord amb l’article 3.2 de la
Directiva 24/2014/UE, la prestació que té més importància des del punt de vista
teleològic és el subministrament.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques,
respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a elements
prèviament establerts en l’apartat E del quadre de característiques i presentar-se en
la forma prevista en l’apartat E del quadre de característiques.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són
els que es disposen en l’apartat F del quadre de característiques.

8.1 D’acord amb les previsions establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004,
de 20 de gener, pel qual es regula la Utilització de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009,
de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya; el conjunt de tràmits,actuacions i comunicacions que es facin durant el
procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les
empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran
preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de
correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil).
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
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certificat digital requerit.

8.3 La notificació electrònica de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa
l’article 151 del LCSP, es podrà efectuar mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM.
A aquests efectes, l’empresa pot indicar en el seu Perfil de licitador de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública les persones autoritzades a rebre les notificacions
electròniques amb plens efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació electrònica
mitjançant el servei e-NOTUM per a aquesta licitació, efectuant-ne la designació de les
persones autoritzades a rebre les notificacions i indicant l’adreça de correu electrònic on
rebre-les. En aquests casos, l’empresa rebrà un correu electrònic indicant que la
notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, i la persona que, d’acord amb
el perfil de licitador de l’empresa o amb l’autorització continguda en la declaració
responsable, és autoritzada per l’empresa, haurà d’accedir a la notificació mitjançant la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI
electrònic.

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
x

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP;

x

No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP. Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió
diferent del relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la
seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en
procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren
la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que
hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han
compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la
infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera
exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha
adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per
evitar noves infraccions penals o faltes.

x

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec;

x

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.
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Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
uropea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o,
en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats
que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que
fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una
sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les
seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que
es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de
característiques.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
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independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant
la presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes executen les obres per a les quals són necessàries les capacitats
esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.

10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna
de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

11.1 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini
de 30 DIES a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
del Contractant i del dia de l’enviament a publicar al Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE). En cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en dia festiu
o dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació de
proposicions cal efectuar-la per mitjans electrònics. Les empreses licitadores han de
presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en el número de sobres
determinat, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina
de Sobre Digital, accessible a l’adreça del Perfil del Contractant de L’Ametlla del Vallès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
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atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació.

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
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Pública, a l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empre
ses/index.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.

Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es
troben disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública, a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
*Format PDF

11.2 Forma i contingut de les proposicions.

Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves
proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament compulsada.
La documentació aportada haurà d’estar redactada en llengua catalana o castellana (o
traduïda de manera oficial a algun d’aquests dos idiomes).
La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en TRES SOBRES
TANCATS.
A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la
denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.
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SOBRE A. Documentació administrativa/general

Contindrà la documentació que es detalla a continuació:

1) Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de
persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats l’apartat G quadre de
característiques o el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), que es pot
trobar a : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#

Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la
componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà presentar el
document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats
suficients per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, i la participació
de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de
resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte, d’acord amb el model que s’adjunta
com a Annex 10.

2) Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al seu article 14 (a
on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un
procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu electrònic, a
efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les comunicacions
realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades a tots els efectes,
sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans electrònics quan així
s’estableixi.

3) En el cas de PERSONES FÍSIQUES, Autorització per tal que les notificacions
d’aquest expedient siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant
mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des de la seu
electrònica de l’Ajuntament https://www.ametlla.cat/seu-electronica/.
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que figura
en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar
mitjançant la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per
entitats de certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
4) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
5) La documentació acreditativa que vulgui incorporar el licitador per tal d’obtenir
preferència en cas d’empat, d’acord amb la clàusula 14.3 d’aquest plec.
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individualment.
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6) Altra documentació

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat L del quadre de
característiques i, si s’escau, declaració del compliment de les circumstàncies a tenir
en compte per aplicar els criteris d’adjudicació addicionals a què fa referència la clàusula
catorzena, apartat 3.

SOBRE B. Aspectes tècnics de valoració subjectiva (si s’escau)

Contindrà l’oferta corresponent als criteris d’adjudicació subjectes a una valoració
subjectiva, d’acord amb el que disposa l’article 157,2 de la LCSP “Quan, de conformitat
amb el que estableix l’article 145, s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, els
licitadors han de presentar la proposició en dos sobres o arxius electrònics: un amb la
documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb els criteris la ponderació dels
quals depèn d’un judici de valor, i l’altre amb la documentació que s’hagi de valorar de
conformitat amb criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.”

SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva

Contindrà l’oferta econòmica degudament signada pel licitador, que s’haurà d’ajustar al
model que s’adjunta com a Annex 2 a aquest plec, i els aspectes tècnics de valoració
objectiva especificats al quadre de característiques Apartat I “Criteris quantificables
de forma automàtica (sobre C)”.
Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades
pels representants de totes les empreses que la composen.
Les empreses licitadores podrán incloure una declaración en la qual especifiquin quins
documents i/o dades tècniques incorporades en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C
són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els
documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic.
ADVERTIMENT
Els sobres “A” (documentació administrativa) i, en el seu cas, “B” (aspectes
tècnics de valoració subjectiva) no poden contenir cap documentació i/o
informació que permeti conèixer el contingut del sobre “C” (proposició
econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva). L’incompliment d’aquesta
premissa implicarà l’exclusió automàtica del procediment per part del licitador
que ha presentat la proposició.
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Dotzena. Mesa de contractació

La Mesa de contractació es conformarà de la manera següent:
x

President: Alcalde de la Corporació.

x

Secretari de la Mesa.

x

Secretari Municipal.

x

Interventor Municipal.

x

Regidor de Serveis Territorials.

x

Tècnic de Serveis Territorials.

x

Asessor jurídic.

La composició de la mesa de contractació es publicarà amb temps suficient al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament.

Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no
pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o
omissions de la documentació presentada en el Sobre A, ha de determinar les empreses
admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. Així
mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de
cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les
ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.
Tretzena. Comitè d’experts

El comitè d’experts correspondrà de la valoració dels criteris d’adjudicació de la clàusula
següent quan la puntuació quer s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un
judici de valor sigui superior a als que s’atribueixin als criteris avaluables de forma
automàtica. La composició d’aquest comitè d’experts, si escau, s’estableix a l’apartat H
del quadre de característiques.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
14.1 Criteris de valoració de les ofertes
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a l’apartat I del
quadre de característiques.
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14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora
indicats al perfil de contractant tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B
presentats per les empreses admeses.

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració
que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per
les empreses.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l’acta.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i/o C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula
quarantena.
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes entre varies ofertes, es procedirà
tal i com estableix l’article 147 de la LCSP:
El desenpat entre varies ofertes despres de l’aplicació dels criteris d’adjudciació del
contracte es tindrà en compte en el moment de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, el major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el major
número de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla.
14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’apartat
J del quadre de característiques.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
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finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.

CA
PB
-54
28
62

o desproporcionada, tal i com estableix l’article 149 de la LCSP, la Mesa de contractació
sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que
l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o
desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora,
mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 dies, a comptar des de
la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació.
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació ordenarà les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoració i identificarà l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en a l’apartat I del quadre de característiques i en l’anunci.
15.2 El secretari de la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per a què, dins del termini de deu
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació a què es fa esment a continuació:
A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
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document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.
Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa haurà d’aportar la documentació següent:
-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altre i una fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre
oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.

-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o
del certificat de classificació corresponent.

-

Si s’escau, Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 92
de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).
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-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat
i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat L del quadre de característiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió

-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 92
de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat
i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat L del quadre de característiques del contracte.

15.3 La mesa de contractació facultarà al seu secretari per qualificar la documentació
presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Si el secretari informa favorablement, la Mesa de contractació elevarà
la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació per la seva adjudicació. Si la Mesa
de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3
dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
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Setzena. Garantia definitiva

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M del quadre
de característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de
l’Ajuntament.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament.

d) Mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual es retindrà sobre el 50% de
l’import de la/les factura/es incials i fins a cobrir l’import de la garantía definitiva. Aquesta
modalitat haurà de ser sol·licitada per l’empresa classificada amb l’oferta més
avantatjosa econòmicament.

16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida en l’apartat M del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal.
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui
a l’empresa l’acord de modificació.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
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Dissetena. Renúncia i desistiment

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment,
abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós
supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
Divuitena. Adjudicació del contracte

18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com
a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació. A l’acord d’adjudicació s’establirà el procediment i la quantitat exacta que
haurà de fer front l’adjudicatari en concepte de despesa de publicitat, d’acord amb
l’apartat K del quadre de característiques.
18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en
el perfil de contractant.

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
càrrec les despeses corresponents.
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa o empreses adjudicatàries per a què
formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en
el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre
la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués exigit.
En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de
conformitat amb la clàusula quinzena.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
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Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
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19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 del LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.
19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant. A més,
l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea en un termini màxim de 30 dies des
de la formalització.
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores. Si les
empreses licitadores no retiren dita documentació es procedirà a la seva destrucció un
cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del
contracte, sempre que aquesta sigui ferma.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-unena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb d’execució d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat N del
quadre de característiques.
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels subministraments, els serveis i les
obres
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars i al projecte o memòria valorada que serveix de
base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte
doni/n a l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les
obres i la persona responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva
competència.
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Vint-i-tresena. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
23.1 D’acord amb l’apartat T del quadre de característiques, en el termini de vint-i-un
dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista presentarà a
l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de
coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap
ampliació del termini per aquest motiu.
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte

24.2 L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D
del quadre de característiques, llevat que l’Administració hagi incorregut en mora en
rebre’ls.
24.3 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat U del quadre de
característiques
L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides
en el contracte.
24.4 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució es podrà
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts
l’apartat U del quadre de característiques
24.5 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades,
d’acord amb el següent procediment:
1r. Es reunirà la Comissió tècnica de seguiment, integrada pel responsable del contracte
i el contractista, per tal de prendre les mesures necessàries per dur a terme la correcta
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execució del contracte i subsanar les deficiències detectades.

2n. Si el contractista es manté en l’incompliment, s’incoarà un expedient sancionador
contradictori. A tal fi, el responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets
imputats, la infracció comesa i la sanció aplicable. Seguidament, l’òrgan de contractació
concedirà un termini d’audiència al contractista perquè formuli al·legacions i aporti els
documents que consideri convenients.
3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del contracte
emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del contractista en relació als
fets imputats, i si s’escau, la infracció comesa i la sanció a imposar. Vist l’informe emès pel
responsable del contracte, l’òrgan de contractació dictarà la resolució sancionadora, que
haurà de ser motivada i decidirà totes les qüestions que plantegi el contractista, així com,
les que es derivin de l’expedient.
L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
24.6 En tot cas, la constitució en mora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte
compliment.
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació
i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest
contracte.
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte i direcció facultativa de l’obra
Es designa a l’Enginyer Tècnic Municipal com a persona responsable del contracte que
exercirà, a més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les
funcions específiques que, segons les característiques de cada objecte contractual, se
li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències
d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre les diferents persones
implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada;
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d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
L’Administració designarà un director facultatiu de l’obra. Per mitjà de la direcció de
l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització
de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment
del contracte, sense perjudici de les facultats de supervisió que corresponen a la
persona responsable del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest
contracte.
Vint-i-setena. Resolució d’incidències

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista

28.1. Règim de facturació i pagament de cada prestació:

28.1 L’import de les prestacions executades s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
28.2 L’import dels subministraments o serveis executats s’acreditarà de conformitat amb
el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització
total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
En el cas de les obres, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest
període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies
següents al mes al que corresponguin.
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Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.

CA
PB
-54
28
62

28.3 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 301 de la LCSP.
Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. Les factures
s’han de registrar al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que l’òrgan administratiu amb
competències en matèria de comptabilitat pública, que l’òrgan de contractació, que el
servei gestor del contracte i el número d’expedient del contracte són els especificats en
l’apartat O del quadre de característiques.
28.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions, serveis
i subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració.
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:
a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució
del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
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o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat
corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
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c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En particular l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en
l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la
descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que
es determina en el plec de prescripcions tècniques. Per tant, conjuntament amb el
lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els
manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica necessària per que
funcioni, al menys en llengua catalana.

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.
d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte.
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
Les obligacions de confidencialitat tindran una duració indefinida i es mantindran en
vigor en posterioritat a la finalització de l’adjudicació.
L’adjudicatari haurà d’aplicar les mesures de seguretat definides per l’Ajuntament o
l’entitat competent per assegurar la confidencialitat, secret, disponibilitat i integritat de la
informació i les dades de caràcter personal a les que tingui accés.
Excepte que es determini el contrari al Plec de clàusules tècniques o s’autoritzi
expressament durant la prestació del servei l’adjudicatari no subcontractarà tasques a
tercers que impliquin el tractament d’informació o dades de caràcter personal
responsabilitat de la l’Ajuntament o de l’entitat motiu de la licitació.
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L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa,
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions
tècniques particulars.
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Un cop finalitzat el contracte l’Adjudicatari haurà de retornar o destruir les dades i
informació a la que hagi tingut accés segons les instruccions que defineixi l’Ajuntament.
L’adjudicatari informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions relatives al
tractament de les dades de caràcter personal.
Sense prejudici d’aquestes obligacions l’Ajuntament podrà establir un acord de
confidencialitat específic amb l’adjudicatari en funció de la prestació del contracte.
f) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec
de les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc
convingut.
g) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial, ha
d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució de l’obra, i
acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la prestació dels TC2
corresponents. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

j) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.
k) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

l) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En
particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,
ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de
les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols
de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de
prescripcions tècniques particulars.
m) En el cas de contractes de suminstrament i serveis l’empresa contractista té
l’obligació d’assumir el manteniment de l’objecte del contracte durant el seu termini de
vigència.
n) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents
- Les derivades de l’anunci de licitació (l’import màxim es determina en l’apartat K del
quadre de característiques).
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i) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.
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- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
resolució i determinar-ne els efectes.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes
modificacions són obligatòries per l’empresa contractista. Les modificacions del
contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els límits que s’estableixen
en l’apartat P del quadre de característiques.

32.2 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a
introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa
objectiva que motiva la modificació.
Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat
un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les
condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver
figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada
inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la
modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una
manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important
l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies
diferents de les previstes en aquesta clàusula.

32.3 Si com a conseqüència de la modificació del contracte es produeix augment,
reducció o supressió de les unitats dels béns que integren el subministrament o la
substitució d’uns béns per uns altres, sempre que estiguin compresos en el contracte,
aquesta modificació és obligatòria per a l’empresa contractista, sense que tingui dret en
cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar indemnització per
aquestes causes.
Trenta-tresena. Suspensió del contracte
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En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis
que efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
Trenta-quatrena. Cessió del contracte

Trenta-cinquena. Subcontractació

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat Q del
quadre de característiques i per les parts del contracte que expressament es
determina/en en aquest mateix apartat.
D’acord amb l’article 71.5 de la Directiva 2014/24/UE, s’ha d’exigir a l’empresa
contractista la notificació de qualsevol modificació en la informació relativa a les
empreses subcontractistes en el cas dels contractes d’obres i en els contractes de
serveis.
35.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits
i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit desprès de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 del LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de
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Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214
de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
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desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
35.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de
les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa
contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
35.4 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

35.6 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
35.7 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.
En el cas que l’empresa contractista pacti amb les empreses subcontractistes i amb les
empreses subministradores terminis de pagament superiors als establerts a l’article 216
de la LCSP, d’acord amb el previst en l’apartat 5 d’aquest mateix article, tindran la
consideració de clàusula abusiva aquells pactes en virtut dels quals l’empresa
contractista no es comprometi a pagar, a les empreses subcontractistes i
subministradores de manera immediata un cop exhaurit el termini legal màxim previst,
empre que per part de l’òrgan de contractació s’hagi complert la seva obligació de
pagament.
Acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, l’empresa contractista ha de
presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a
les empreses subcontractistes i subministradores.
Les obligacions de presentació de la relació detallada d’empreses subcontractistes o
subministradores i del document acreditatiu del compliment efectiu dels terminis
d’abonament es consideren condicions essencials d’execució, de manera que el seu
incompliment permetrà la imposició de les penalitats que s’estableixin.
Trenta-sisena. Revisió de preus
L’índex específic de revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat
R del quadre de característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el
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35.5 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en
matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació,
d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de
substituir.
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contracte s’hagi executat en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de
la seva formalització i es tramitarà com una modificació del contracte, d’acord amb el
que estableix la clàusula trenta-dosena d’aquest plec.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació

Pel què fa al subministrament, la recepció i la liquidació dels subministraments objecte
del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en
l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa
contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb
el contracte.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.

L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà
la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb
ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació
del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció del subminstrament o servei.
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que
disposa l’article 167.1 del RGLCAP.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els
esmeni.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient. Durant aquest
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realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 del TRLCSP i l’article 204 del
RGLCAP.
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termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels béns
subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a
compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels
béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la
LCSP.
Trenta-novena. Resolució del contracte

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en la LCSP. En
particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
contractuals essencials especificades en la clàusula vint-i-unena.

-

La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en
la clàusula trenta-dosena d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de
contractació.
El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.

-

El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.

-

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte
les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.

En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
Quarantena. Règim de recursos
40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte.
Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs
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contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i
següents del LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
40.2 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 potestatiu de reposició
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.
Quaranta-unena. Mesures provisionals

Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa

42.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
42.2 Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 39 de la LCSP. En
aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques
els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb
l’article 44 de la LCSP.
Quaranta-tresena. Jurisdicció competent

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

L’Ametlla del Vallès, a la data de la signatura electrònica
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MODEL DEUC
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA Per al municipi de l’Ametlla del Vallès

La proposició formal, de conformitat amb el següent model:

x



Un preu total de ___________ (en xifres i lletres) euros que correspon
a P1 + P2 + P3 + P4 + P6.



Amb la repercussió de la quantitat de ________ (en xifres i lletres)
euros en concepte d’IVA.



Totalitzant un preu global de ___________ (en xifres i lletres) euros.

A continuació es desglossen els imports de les prestacions integrants del mateix,
havent d’omplir els licitadors la següent taula; els valors ofertats no poden, en
cap cas, superar el valor de licitació,

PRESTACIONS
CONTRACTE
(P1+P2+P3)
P6
P4

Gestió energètica

Servei de gestió
energètica
Servei de manteniment

Valor ofertat
base imposable
(€/any)

Unitats

Preu total
IVA no
inclòs €

€/any

28.925,62

Subministrament de
tecnología.

€/any

28.925,62

€/any

TOTAL PRESTACIONS P1 + P2+ P3 + P4+P6
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“En __________, domiciliat a _______C/_______, núm.____, amb DNI
núm._________, major d’edat, en nom propi/en representació de l’empresa __________
amb domicili a _________C/ _______núm._____, una vegada assabentat de les
condicions exigides per optar a l’adjudicació del Contracte servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per a la
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla
del Vallès, i a les prescripcions tècniques, d’acord amb la següent proposta:
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(*) L’import de la prestació P6 no està subjecte a baixa atès que es licita per pressupost
màxim, per tant, cal informar el preu previst als plecs per aquesta prestació.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
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ANNEX 3. MODEL DE COMPROMIS D’IMPLANTAR SENSE COST PER
L’AJUNTAMENT DINS DE LA PRESTACIÓ P4, UN SISTEMA DE TELEGESTIÓ QUE
PERMETI DE FORMA REMOTA LA CONECTIVITAT PUNT A PUNT EN TOTS ELS
PUNTS DE LLUM OBJECTE DEL CONTRACTE .
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat
públic i semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació
OFEREIXO SENSE COST PER L’AJUNTAMENT I DINS DE LA PRESTACIÓ P4:
implantar un sistema de telegestió que permeti de forma remota la conectivitat punt a
punt en tots els punts de llum del municipi.
1. El control i regulació serà individualment i de forma remota sobre cadascuna
de les lluminàries.
2. Permetrà la programació per agrupament de lluminàries per poder actuar
alhora sobre totes elles (l’encesa i apagada i l’increment i disminució del flux
lumínic)
3. Detecció d’avaries en les lluminàries en temps real.
4. L’accès a cadascun dels punts de llum a través d’un entorn web, obtenint
informació en temps real.
5. La posibilitat d’incloure dispositius externs ( mesuradors de CO2, detectors de
presencia, sensors de parking, detectors de pluja, mesuradors de soroll, etc..)
sense haver d’utilitzar una plataforma diferent.

Per la valoració d’aquest criteri serà necessari incloure la fitxa técnica sel sistema de
telegestió punt a punt proposat, per tal d’acreditar els punts anteriors.
Les despeses de telecomunicacio seran a compte de l’Adjudicatari al llarg de tot el
contracte.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.

(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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ANNEX 4. MODEL DE COMPROMIS DEL PERCENTATGE D’ESTALVIS CEDITS A
L’AJUNTAMENT, RESPECTE EL CONSUM OBJECTIU ESTABLERT EN EL PPT I
ELS SEUS ANNEXES .
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar
a la licitació del contracte per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
del municipi de l’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació
EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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A CEDIR A L’AJUNTAMENT EL ............. % (en percentatge) DELS ESTALVIS
ACONSEGUITS ANUALMENT RESPECTE EL CONSUM OBJECTIU ESTABLERT EN
EL PPT I ELS SEUS ANNEXES.
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ANNEX 5. MODEL DE PROPOSTA DE REDUCCIÓ DELS PREUS UNITARIS A
APLICAR EN LA PRESTACIÓ P6.

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de L’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del contracte per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del
municipi de L’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació
ofereixo una baixa econòmica del ........% ( en percentatge) sobre el llistat de preus
unitaris inclòs en el present plec, que s’aplicaran als treballs que a realitzar dins del
Servei de Manteniment a través de la Prestació P6.
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ANNEX 6. MODEL DE COMPROMIS MEDIAMBIENTAL PER DISMINUIR LA
PETJADA DE CARBONI EN EL DESPLAÇAMENT DELS EQUIPS DESTINATS AL
CONTRACTE.
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat públic i
semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

A disminuir la petjada de carboni en el desplaçament dels equips destinats al servei de
manteniment, i ofereixo destinar en tota la durada del contracte una furgoneta 100%
elèctrica .
Per la valoració d’aquest criteri serà necessari incloure la fitxa técnica del vehicle
proposat, per tal d’acreditar que serà una furgoneta 100% elèctrica.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de L’Ametlla del
Vallès, signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:
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ANNEX 7. MODEL DE COMPROMIS DE REDUCCIÓ DEL TERMINI DE LA
PRESTACIÓ P4.

EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:

A reduir el termini per executar la Prestació P4 en ........ setmanes, per tant em
comprometo a executar les inversions en eficiència energètica incloses en la P4 amb un
termini màxim de ......... setmanes, enlloc dels 6 mesos establerts en els Plecs.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat públic i
semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació
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ANNEX 8. LLISTAT DE PREUS UNITARIS PEL SERVEI DE MANTENIMENT I
TASQUES QUE PODEN SER EXECUTADES DINS DE LA PRESTACIÓ P6
Totes les partides relacionades en aquest annex inclouen la mà d’obra i els mitjans
necessaris, i es facturaran segons la baixa sobre els preus unitaris que presenti el
licitador i posteriorment caldrà incorporar l’impost d’IVA. Respecte al preu dels materials,
excepte en les partides exposades a continuació en les que ja s’inclou els
subministraments a la pròpia partida, es consideraran els preus al banc de preus d’ITEC,
i al TARIFEC incorporant el percentatge de baixa que es proposi en l’oferta, segons
l’establert en els PPT.

ML Canalització en calçada amb paviment asfàltic. Inclou
demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb
formigó HM20 (excepte 12 cm superiors per reposició paviment
asfàltic) cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en calçada amb paviment formigó. Inclou
demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb
formigó HM20 amb acabat superficial reglejat, cinta i reposició
serveis afectats.
ML Canalització en vorera amb paviment de panots. Inclou
demolició i reposició paviment (amb panots del model existent
col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM20 de 10
cm de gruix), moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona
amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat),
rebliment de tota la rasa amb sorra, formigó, beurada ciment,
cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en vorera amb paviment de formigó. Inclou
demolició i reposició de paviment, moviment de terres
(excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport terres i
runes a abocador autoritzat) rebliment de tota la rasa amb sorra
(excepte 15cm superiors per reposició del paviment amb
formigó HM20) cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en terra. Inclou moviment de terres (excavació
0.40x0.60 a zona amb serveis, rebliment i transport de sobrants
a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa amb materials
seleccionats de l’excavació (excepte 10 cm sorra) cinta i
reposició serveis afectats.

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
47,50 €

42,00 €

39,00 €

36,00 €

18,00 €
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Partida: OBRA CIVIL

15,00 €

UT Arqueta de registre (0.40x0.40x0.60) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

95,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x0.60) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

145,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x1.00) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

195,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.40x0.40 col·locat.

45,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.60x0.60 col·locat.

82,00 €

UT Fonaments formigó (0.60x0.60x0.60) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades fins a 6 metres.

80,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x0.80) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 7 i 8 metres.

125,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x1.00) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 9 i 10 metres.

160,00 €

UT Fonaments formigó (1.00x1.00x1.30) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 11 i 12 metres.

195,00 €

UT Fonaments formigó (1.20x1.20x1.5) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades singulars.

350,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera de terra,
incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa, excavació,
rebliment compactat, connexió i amidament.

60,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en formigó, incloent
la pica, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, rebliment
compactat, connexió i amidament.

75,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera
enrajolada, incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa,
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment,
connexió i amidament.

65,00 €
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ML Excavació en roca. Suplement per l’augment de les partides
de canalitzacions en calçades, voreres o en terra, en cas que
sigui necessària l’excavació en roca.
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UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera de terra,
incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa, excavació,
rebliment compactat, connexió i amidament.

110,00 €

UT Col·locació de placa de connexió a terra en formigó, incloent
la placa, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, rebliment
compactat, connexió i amidament.

120,00 €

UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera
enrajolada, incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa,
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment,
connexió i amidament.
UT Demolició i reposició de panots per cata, unitat de columna
o bàcul. Inclou demolició i reposició paviment (amb panots del
model existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de
formigó HM20 de 10 cm de gruix), moviment de terres, transport
terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Demolició i reposició fonaments formigó 0,60x0.60x0,60.
Inclou demolició de fonaments, transport terres i runes a
abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats.

115,00 €

UT Demolició i reposició fonaments formigó fins
0.80x0.80x1.00. Inclou demolició de fonaments, transport terres
i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Demolició i reposició fonaments formigó fins
1.00x1.00x1.30. Inclou demolició de fonaments, transport terres
i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Formació de cata o sondatge per trobar serveis
(0,80x0,80x1,00). Excavació manual i reomplert.

44,00 €

Partida: LÍNIES ELÈCTRIQUES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
11,50 €

24,00 €

90,00 €

65,00 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

7,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

5,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

4,20 €
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ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

30,00 €

1,80 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

3,60 €

ML Conductor de coure nu, secció 1 x 35 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa.

4,50 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

10,20 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

5,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

3,80 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

15,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

9,80 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

5,50 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 4 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

4,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

4,30 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

3,30 €
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ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 2 x 2,5 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

5,00 €

ML Suplement per cable fiador, subministrament i instal·lació.

2,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-36 roscat, subministrament i
instal·lació a façana.

18,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-29 roscat, subministrament i
instal·lació a façana.

9,00 €

UT Tub de PVC de 3 metres, diàmetre 21 mm, per conversió
aeri-soterrat, subministrament i instal·lació a façana.

12,60 €

ML Tub rígid de PVC o polipropilè, diàmetre 140 mm,
formigonat, amb unions i fil guia, subministrament i instal·lació a
rasa.

9,50 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 100 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

3,80 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 80 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

2,20 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 65 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

1,60 €

Partida: MATERIAL D’INSTAL·LACIÓ

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
280,00 €

UT Muntatge de columna tipus “Nikolson” d’acer galvanitzat de
fins a 4 metres. Inclou el subministrament, l’aixecament i
anivellament del suport i la col·locació i
orientació de la llumenera.
UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de fins a 4
metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, fins a
4 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.
UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera,
per alçades de 5 i 6 metres.

240,00 €

55,00 €

330,00 €
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ML Suplement per conductors armats, subministrament i
instal·lació.
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UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 5
i 6 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

65,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 7 i 8
metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 7
i 8 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

440,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera,
per alçades de 9 i 10 metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 9
i 10 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

590,00 €

UT Muntatge de telescòpic d’acer galvanitzat 4”. Inclou
l’aixecament i anivellament del suport i la col·locació i orientació
de la llumenera, per alçades de 6 a 7 metres.

205,00 €

UT Suplement per bàcul.

25,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple.

15,00 €

UT Fixació de pal de fusta fins a 7 metres d’alçada. Inclou
l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, compactat i
transport a l’abocador.

142,00 €

UT Fixació de pal de fusta de 8 o més metres d’alçada Inclou
l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, compactat i
transport a l’abocador.

175,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 0,5
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

45,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,0
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

54,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,5
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

68,00 €

UT Muntatge de braç, sense subministrament. Inclou la
col·locació i orientació de la llumenera.

30,00 €

70,00 €
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85,00 €

55,00 €

UT Suplement per muntatge de maneguet adaptador per
columna d’acer galvanitzat a diàmetres inferiors. Inclou la
col·locació i orientació de la llumenera.

21,00 €

UT Anclatge químic en paret.

19,00 €

UT Anclatge químic en base de columna o bàcul.

23,00 €

UT Anclatges seguretat per subjecció de llumeneres, amb cable
i brides.

22,00 €

Partida: INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
16,00 €

UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades de fins a 5 metres. Inclou retirada
de lluminària existent i trasllat a magatzem.
UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades de 6 fins a 9 metres. Inclou
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem.

21,00 €

UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades superiors a 9 metres. Inclou
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem.

26,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades fins a 5 metres.

48,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades de 6 a 9 metres.

61,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades de més de 9 metres.

71,50 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana.
Inclou muntatge, cablejat exterior entre caixa i llumenera,
connexions i proves.

56,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri
fins a 7 metres. Inclou muntatge, cablejat exterior entre caixa i
llumenera, connexions i proves.

51,00 €
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UT Col·locació a façana de cadireta d’acer galvanitzat per
suplementar l’alçada de la lluminària a punts amb façana baixa.
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UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri
a més de 7 metres. Inclou muntatge, cablejat exterior entre
caixa i llumenera, connexions i proves.

68,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple
fins a 7 metres.

22,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple a
més de 7 metres.

32,00 €

UT Col·locació d’objectes penjats temporalment de l’enllumenat
públic.

45,00 €

Partida: ARMARIS, CAIXES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
720,00 €

890,00 €

1.050 €

25,00 €

UT Caixa doble aïllament 540x360x205 mm, subministrament i
col·locació.

78,00 €

UT Caixa derivació IP55 180x140x80, subministrament,
col·locació i connexions

13,00 €

UT Caixa derivació IP55 105x105x55, subministrament,
col·locació i connexions.

11,50 €

Partida: VARIS INSTAL·LACIONS

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
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UT Substitució completa de centre de comandament fins a
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, canviant
l’aparellatge muntat sobre placa i conservant l’envolvent. No
inclou preu subministrament centre de comandament.
UT Substitució completa de centre de comandament, fins a
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, incloent
l’envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou
preu subministrament centre de comandament.
UT Substitució completa de centre de comandament, de més de
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, incloent
l’envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou
preu subministrament centre de comandament.
UT Pany JIS per armari d’enllumenat
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UT Execució de posada a terra en punt de llum existent. Inclou
la pica, brides, cables, excavació i rebliment, i connexions.

122,00 €

UT Execució de posada a terra en nou punt de llum. Inclou la
pica, brides, cables i connexions.

28,50 €

UT Conversió de línia subterrània a aèria o posada a terra del
cable de protecció de línies aèries. Inclou tub d’acer galvanitzat
PG-36 (fins alçada 3 m. sobre rasant del paviment), segellat
part superior, caixa estanca per connexions, col·locació pica i
connexió al cable de protecció de la línia aèria per l’interior del
tub galvanitzat, 0,6/1 kV i 1x16 mm2, al cable de coure nu de la
xarxa subterrània, i a la part inferior del tub d’acer galvanitzat.
UT Unió termorretràctil

120,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies
soterrades, amb la columna a la xarxa de terres d’aquesta,
inclou encastar cable de connexió.

30,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies
aèries al punt de llum, inclou encastar el cable de connexió.

18,00 €

UT Connexió soterrada tipus T2 derivació, unió acabada.

63,00 €

UT Connexió soterrada tipus M13, unió acabada.

53,00 €

UT Connexió soterrada tipus M11, M12 o MZ00, unió acabada.

39,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 70 W

45,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 100 W

48,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 150 W

55,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 250 W

70,00 €
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36,00 €

100,00 €

UT Subministrament i col·locació de condensadors de fins a 32
μF ± en interior llumenera per solucionar problemes de reactiva.

20,00 €

UT Canvi de fusibles de protecció

2,50 €

UT Identificació i rotulació de línies elèctriques d’un quadre
d’enllumenat

15,00 €

UT Identificació de conductors amb els seus colors respectius

6,00 €

UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de
connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra i material,
en interior de suport.

28,00 €

UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de
connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra i material,
en façana.

36,00 €

UT Identificar i reparar defecte d’aïllament en línia de sortida
existent

525,00 €

UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport
instal·lat a carrer

280,00 €

UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport
sense instal·lar

150,00 €

Partida: RETIRADA INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
20,00 €

UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, fins a 5
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.
UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.

25,00 €
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UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 400 W

35,00 €

UT Retirar pal de fusta a magatzem.

28,00 €

UT Retirar punt de llum amb braç a façana a magatzem, amb la
reparació de forats amb morter o similar, i acabats.

35,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada fins a 5 metres.

5,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada de 6 a 9 metres.

10,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada a més de 9
metres.

10,00 €

UT Suplement per cada llumenera, projector o braç, quan es
tracti d’un punt de llum múltiple

8,50 €

UT Retirar cadireta a magatzem, palometa o similar a façana,
amb la reparació de forats amb morter o similar, i acabats.

35,00 €

UT Retirar instal·lació elèctrica de punt de llum a façana
(cablejat, caixa connexió i equip exterior), amb la reparació de
forats amb morter o similar, i acabats.

10,00 €

UT Retirar a magatzem objectes penjats temporalment de
l’enllumenat públic.

25,00 €

ML Retirar línies aèries grapades a façana, amb la reparació de
forats amb morter o similar, i acabats.

2,00 €

ML Retirar línies aèries sobre suports.

1,00 €

ML Retirar línies subterrànies en tub corrugat.

1,30 €

70

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c39e6a2a0efa46aa98f4bab1d6fffadf001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 29. 10. 2018 amb el número B-542862

CA
PB
-54
28
62
UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de més de 9
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.

CA
PB
-54
28
62

ANNEX 9. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
DELS PRODUCTES DE LES PRESTACIONS P4 (Sobre C)

Per a cadascun dels productes d’il·luminació i variants d’aquests s’entregarà una fitxa

Nom descriptiu de la lluminària
Marca i model
Empresa fabricant del diode LED
Número de lluminàries a instal·lar
% de presència sobre el núm.
d’unitats subministrades
Potencia nominal de la làmpada (W)
Potencia
total
amb
la
font
d’alimentació (W)
Potència total (W) del producte
instal·lat
Factor de potencia
Distorsió harmònica %
Eficiència lluminosa global (lm/W)
Flux lluminós global (lm)
Índex de reproducció cromàtica
Temperatura de color en Kelvin
Vida útil en hores de funcionament
Grau d’estanqueïtat IP
Grau de protecció IK
Descripció del sistema de regulació
de flux
Producte
al
qual
substitueix
(tipologia, tecnologia i potència)

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès,
signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat

Nom
Data i lloc de signatura

71

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

c39e6a2a0efa46aa98f4bab1d6fffadf001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 29. 10. 2018 amb el número B-542862

de producte seguint aquest model:

CA
PB
-54
28
62

ANNEX 10. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
(UTE)

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI núm. ..................... en representació de
l’empresa ................................................................... amb NIF
núm. ...................................;
DECLAREN

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte
........................................................................., exp. núm. ............, amb el següent
percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................ amb DNI núm. ..............................
d) Que la denominació de la UTE a constituir es: ..........................................................
i el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm.
Telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic
(@)................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...

Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.

29. 10. 2018 Num. B-542862
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b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
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/ REMHFWH G DTXHVW 3OHF GH &OjXVXOHV pV UHJXODU OD FRQWUDFWDFLy GHOV VHUYHLV SHO PDQWHQLPHQW
LQWHJUDOLODFRQVHUYDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVGHO HQOOXPHQDWS~EOLFLVHPDIzULTXHVGHO¶$MXQWDPHQW
GH O¶$PHWOOD GHO 9DOOqV  L GH WRWV HOV WUHEDOOV G DGHTXDFLy L PLOORUD TXH V LQGLTXHQ HQ HO 3OHF GH
SUHVFULSFLRQVWqFQLTXHVDPEODILQDOLWDWGHSUHVWDUXQVHUYHLGHPDQWHQLPHQWGHO HQOOXPHQDWS~EOLF
GHTXDOLWDWDVVHJXUDUODFRQWLQXwWDWGHOVHUYHLG HQOOXPHQDWS~EOLFPDQWHQLUHOQLYHOOWqFQLFGHOHV
LQVWDOāODFLRQV ORFDOLW]DU  LQFRUUHFFLRQV  HQ O HVWDW GH OHV LQVWDOāODFLRQV SURFHGLQW D UHSDUDUOHV L
WUDFWDQWDOPDWHL[WHPSVGHSUHYHQLUOHVPLWMDQoDQWODFRPSURYDFLySHULzGLFDGHWRWVHOVHOHPHQWV
TXHOHVFRPSRVHQDL[tFRPHOVFRQWUROVSHULzGLFVGHOHVLQVWDOāODFLRQVTXHHVWDEOHL[ODQRUPDWLYD
YLJHQW L JDXGLU G XQD UHGXFFLy GHO FRQVXP HQHUJqWLF L GH O HPLVVLy GH JDVRV FRQWDPLQDQWV D
O DWPRVIHUD
3DUDOāOHODPHQWHVSUHWpQYHWOODUSHOFRPSOLPHQWGHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFSHUD%DL[D7HQVLyOD
/OHLGH3URWHFFLySHUDO0HGL1RFWXUQ /OHLGH&RQWDPLQDFLy/XPtQLFD 'HFUHWGH
 G DJRVW GH GHVSOHJDPHQW GH OD /OHL  GH  GH PDLJ G RUGHQDFLy DPELHQWDO GH
O HQOOXPHQDPHQWSHUDODSURWHFFLyGHOPHGLQRFWXUQLHO5'GHGHQRYHPEUHSHUHO
TXHV DSURYDHO5HJODPHQWG¶(ILFLqQFLD(QHUJqWLFDHQ,QVWDOāODFLRQVG HQOOXPHQDWH[WHULRU
(OV VHUYHLV D FRQWUDFWDU WHQHQ SHU ILQDOLWDW UHDOLW]DU OHV VHJHQWV SUHVWDFLRQV REOLJDWzULHV DPE OHV
FRQGLFLRQVTXHIL[DDTXHVWSOHFLOHVREOLJDFLRQVTXHV KLLQFRUSRULQSURYLQHQWVGHO RIHUWDTXHUHVXOWL
DGMXGLFDWDUL
3UHVWDFLy3 6HUYHLVHQHUJqWLFV

3UHVWDFLy3 0DQWHQLPHQW

3UHVWDFLy3 2EUHVGH0LOORUDL5HQRYDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVFRQVXPLGRUHVG HQHUJLD3UHVWDFLy
3 7UHEDOOV&RPSOHPHQWDULV
/ HPSUHVD DGMXGLFDWjULD VHUj UHVSRQVDEOH GH O H[HFXFLy G DTXHVWHV 3UHVWDFLRQV OLPLWDQWVH
, $MXQWDPHQW D GLVSRVDU GH O HVWUXFWXUD WqFQLFD GH VXSHUYLVLy SHU HVWDEOLU HOV SODQV FRRUGLQDU HOV
WUHEDOOVFRQWURODUOHVUHDOLW]DFLRQVLHQJHQHUDOYHULILFDULDVVHJXUDUTXHOHVSUHVWDFLRQVHVWLJXLQHQ
FRQGLFLRQVGHVDWLVIHUOHVVHYHVH[LJqQFLHV
(O VHUYHL GH PDQWHQLPHQW HV SUHVWDUj WRWV HOV GLHV GH O DQ\ LQFORVRV HOV IHVWLXV HQ HOV TXH HV
SUHVWDUjHOVHUYHLGHJXjUGLD

 $0%,7'(/6(59(,
([WHQVLyWHUULWRULDO
(OSUHVHQWFRQWUDFWHLQFORXWRWHVOHVLQVWDOāODFLRQVFRQQHFWDGHVDOD;DU[DG (QOOXPHQDW3~EOLFGH
O¶$MXQWDPHQWGHO¶$PHWOODGHO9DOOqVDL[tFRPWDPEpOHVLQVWDOāODFLRQVVHPDIzULTXHV LHOPXQWDWJH
GHO¶HQOOXPHQDWRUQDPHQWDOGH1DGDOLDWRWVLFDGDVFXQGHLVVHXVFRPSRQHQWV
&RQFUHWDPHQWXQDYHJDGDUHDOLW]DGDOHVDFWXDFLRQVLQLFLDOVHVSUHYHXTXHHOQ~PHURGHSXQWVGH
OOXPHQIXQFLRQDPHQWVHUjGH XQLWDWVL TXDGUHV
/DUHODFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVLQFORVHVYHGHWDOODGDHQHOGRFXPHQW³$XGLWRULD(QHUJqWLFDHQJUDX
G¶LQYHUVLyGHO¶HQOOXPHQDWS~EOLFGHO¶$PHWOODGHO9DOOqV´SHOTXHIDDO¶HQOOXHPDQW
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3HU D OHV LQVWDOODFLRQV VHPDIzULTXHV L RUQDPHQWDOV GH 1DGDO HQ O¶Annex 1. Inventari G¶DTXHVW
GRFXPHQW

LQVWDOāODFLRQVDFWXDOV

/ DGMXGLFDWDUL KDXUj G DFFHSWDU OHV LQVWDOODFLRQV H[LVWHQWV IHQWVH FjUUHF GH OHV PDWHL[HV HQ OHV
FRQGLFLRQV DFWXDOV GH FDGDVFXQ GHOV VHXV HOHPHQWV $TXHVWD DFFHSWDFLy REOLJD D PDQWHQLU HOV
HOHPHQWV GH WRWD FODVVH LQVWDOāODWV VHQVH TXH SXJXLQ VHU VXEVWLWXwWV SHU DOWUHV GH GLIHUHQW  WLSXV
OOHYDWG DXWRULW]DFLySUqYLDGHLV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVGHO $MXQWDPHQWODTXDOKDXUjGHVHU
VROāOLFLWDGDSHUO $GMXGLFDWDULGHIRUPDUDRQDGDLSHUHVFULW
3HU DTXHVW PRWLX O HPSUHVD DGMXGLFDWjULD PDQLIHVWD TXH Wp FRQHL[HPHQW VXILFLHQW VREUH OHV
LQVWDOāODFLRQVSHUSRGHUIHUODVHYDRIHUWD
/ $GMXGLFDWDULWpO¶REOLJDFLyGHPDQWHQLUO LQYHQWDULDFWXDOLW]DWDTXHVWVHUjSURSLHWDWGHO $MXQWDPHQW
L HVWDUj D GLVSRVLFLy GH GHO PDWHL[ PLWMDQoDQW HO SURJUDPDUL GH JHVWLy TXH O¶DGMXGLFDWDUL SURSRVL L
REOLJDWzULDPHQWKDXUjGHSRGHUVHUFRQVXOWDEOHYLDLQWHUQHW
OQVWDOāODFLRQVIXWXUHV

/HVQRYHVLQVWDOāODFLRQVUHDOLW]DGHVSHUWHUFHUVDEDQVGHODVHYDUHFHSFLySHUSDUWGH, $MXQWDPHQW
KDXUDQGHVHUUHYLVDGHVSHOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVLSHUO $GMXGLFDWDULHOVTXDOVHPHWUDQHO
VHX LQIRUPH D IL GH TXH O $MXQWDPHQW SXJXL SUHQGUH OD GHFLVLy TXH FRQVLGHUL RSRUWXQD DTXHVWD
UHYLVLyDQLUjDFjUUHFGHO DGMXGLFDWDUL 
'XUDQWHOWHUPLQLGHJDUDQWLDGHOHVQRYHVLQVWDOāODFLRQVVHUjO HPSUHVDLQVWDOāODGRUDTXHOHVKDJL
SRUWDW D WHUPH TXL KDXUj GH UHVSRQGUH GH OD UHSDUDFLy G DYDULHV L GH OD VXEVWLWXFLy GHO SRVVLEOH
PDWHULDOGHIHFWXyV$WDOHIHFWHSRGUjHVFROOLUHQWUHUHDOLW]DUHOVWUHEDOOVHOODPDWHL[DRGHOHJDUOD
VHYDH[HFXFLyDO DGMXGLFDWDULSUHYLDFRUGPXWX/ $GMXGLFDWDULUHVWDUjREOLJDWDOFRPSOLPHQWGHOD
SUHVWDFLyGHOVHUYHLGHILQLWHQDTXHVWSOHF
$L[tPDWHL[LGHVGHODSRVDGDHQPDU[DGHOHVQRYHVLQVWDOāODFLRQVILQVDODGDWDHQTXHILQDOLW]LHO
VHX SHUtRGH GH JDUDQWLD O HPSUHVD DGMXGLFDWjULD TXHGD REOLJDGD D UHDOLW]DU HO FRQWURO G HQFHVD L
DSDJDGD DWHQGUH OHV XUJqQFLHV TXH HV SURGXHL[LQ SRUWDU HO FRQWURO GHO FRQVXP HQHUJqWLF
FRPXQLFDUOHVLQFLGqQFLHVWDQWD, $MXQWDPHQWFRPDO DGMXGLFDWDULTXHRVWHQWDODJDUDQWLDLIHUHO
VHJXLPHQWGHODUHSDUDFLyRHVPHQDHQWHPSVLIRUPD
(Q HO FDV GH TXH O¶DGMXGLFDWDUL H[HFXWRU GH OD QRYD LQVWDOāODFLy R GHOV WUHEDOOV GH UHIRUPD TXH HV
WURELQHQSHUtRGHGHJDUDQWLDQRDWHQJXLOHVREOLJDFLRQVTXHSUHVFULJXLHOVHXFRQWUDFWHO HPSUHVD
DGMXGLFDWjULD TXHGD REOLJDGD D LQWHUYHQLU DPE GUHW D VHU LQGHPQLW]DGD SHU XQ YDORU HTXLYDOHQW D
O LPSRUWGHOVWUHEDOOVHIHFWXDWV
$SDUWLUGHODILQDOLW]DFLyGHOSHUtRGHGHJDUDQWLDOHVQRYHVLQVWDOāODFLRQVV LQFORXUDQDO LQYHQWDUL
GHO FRQWUDFWH DPE WRWHV OHV FRQGLFLRQV TXH FRQWUDFWXDOPHQW TXHGLQ HVWDEOHUWHV / DGMXGLFDWDUL
FRQMXQWDPHQW DPE HOV VHUYHLV WqFQLFV PXQLFLSDOV FDOFXODUDQ HO QRX LPSRUW 3 3 L 3  VL KL KD
FDQYLVVLJQLILFDWLXVTXHSHUHUURURRPLVVLyV¶KDJLQSRJXWHVGHYHQLUUHVSHFWHO¶LQYHQWDULSXEOLFDWHQ
DTXHVWSOHFGHFRQGLFLRQV
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/ $GMXGLFDWDUL GXUDQW OD YLJqQFLD GHO FRQWUDFWH HV IDUj FjUUHF GH WRWHV OHV LQVWDOāODFLRQV GH
O (QOOXPHQDW3~EOLFTXH, $MXQWDPHQWUHDOLW]LRUHELGHWHUFHUV
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/ HPSUHVD DGMXGLFDWjULD VHUj UHVSRQVDEOH GH OHV LQVWDOāODFLRQV GH O HQOOXPHQDW S~EOLF REMHFWH GHO
SUHVHQWFRQWUDFWHDL[tFRPGHOPDQWHQLPHQWFRQWUROIXQFLRQDPHQWLFRQVHUYDFLyGHWRWVHOVVHXV
FRPSRQHQWV GXUDQWWRWHOWHPSVTXHDTXHVWVLJXLYLJHQW7DPEpVHUjUHVSRQVDEOHGHODTXDOLWDWGHLV
PDWHULDOV HPSUDWV L GH OD TXDOLWDW WqFQLFD GHLV WUHEDOOV L SUHVWDFLRQV TXH GHVHQYROXSL L GH OHV
FRQVHTqQFLHVTXHHVSXJXLQSURGXLUSHUO DGPLQLVWUDFLyDPEWHUFHUV
7RWVHOVWUHEDOOVUHDOLW]DWVSHUO DGMXGLFDWDULDOOODUJGHODYLJqQFLDGHOFRQWUDFWHDPEODFRQIRUPLWDW
GHOWqFQLFUHVSRQVDEOHGHOFRQWUDFWHGHVLJQDWSHUO¶$MXQWDPHQWHVWDUDQJDUDQWLGHVSHUXQWHUPLQL
G XQDQ\FRPSWDWGHVGHODGDWDG¶DFDEDPHQWGHOFRQWUDFWH
/ HPSUHVD DGMXGLFDWjULD Wp OD UHVSRQVDELOLWDW G H[HFXWDU FRUUHFWDPHQW WRWHV OHV IHLQHV TXH VH OL
HQFRPDQLQ WDQW GH PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX FRP FRUUHFWLX DL[t FRP WRWHV OHV PLOORUHV HQ OHV
LQVWDOāODFLRQVTXHVHOLGHPDQLQ
/ HPSUHVDDGMXGLFDWjULDWpODREOLJDFLyG LQIRUPDUGHODVLWXDFLyGHWRWVHOVVLVWHPHVGHSURWHFFLy
DL[tFRPGHSURSRVDUQRXVVLVWHPHVTXHSXJXLQHYLWDUDYDULHV



5HDOLW]DU HO VHUYHL GH PDQWHQLPHQW L JDUDQWLD WRWDO DPE SUHFLVLy UHJXODULWDW L GH IRUPD
LQLQWHUURPSXGD



0DQWHQLU OHV LQVWDOāODFLRQV SHUPDQHQWPHQW HQ FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW SHU DOV XVXDULV  L
WHUFHUVIHQWVHUHVSRQVDEOHGHOVGDQ\VTXHHVSXJXLQSURGXLU



)HUVHFjUUHFGHO HYDFXDFLyGHOHVHVFRPEUDULHVTXHV RULJLQLQDPEPRWLXGHODSUHVWDFLy
GHOVHUYHLDVVXPLQWODJHVWLyGHOVUHVLGXVTXHHVSXJXLQJHQHUDU



5HVSRQGUH D WRWV HOV GDQ\V L GHVSHUIHFWHV TXH YROXQWjULDPHQW R LQYROXQWjULDPHQW SRJXL
FDXVDUHOSHUVRQDOTXHSUHVWLHOVHUYHLGHPDQWHQLPHQWLVXEVWLWXLUHOVHOHPHQWVGHWHULRUDWV



0DQWHQLUOOLXUHVG REVWDFOHVOHVYLHVG HYDFXDFLyLG¶HPHUJqQFLDGHOHVGHSHQGqQFLHVRQHV
WUHEDOOL
,QVWDOODUFDGDQDGDOOHVOOXPVRUQDPHQWDOVLUHWLUDUOHVHQKDYHUILQDOLW]DWODFDPSDQ\D



5HJODPHQWVLQRUPHVG DSOLFDFLy


5HJODPHQW G¶HILFLqQFLD HQHUJqWLFD HQ LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW S~EOLF H[WHULRU L OHV VHYHV
LQVWUXFFLRQV WqFQLTXHV FRPSOHPHQWDULHV ($ D ($ DSURYDW SHO 5HLDO GHFUHW 
GHGHQRYHPEUH



/OHL' RUGHQDFLyDPELHQWDOGHO HQOOXPHQDWSHUDODSURWHFFLyGHO0HGLQRFWXUQGHGDWD
GHPDLJGHO



'(&5(7  GH  G DJRVW GH GHVSOHJDPHQW GH OD /OHL  GH  GH PDLJ
G RUGHQDFLyDPELHQWDOGHO¶HQOOXPHQDWSHUDODSURWHFFLyGHOPHGLQRFWXUQ



5$((5HLDO'HFUHWVREUHDSDUHOOVHOqFWULFVLHOHFWUzQLFVLODJHVWLyGHLVVHXVUHVLGXV



5R+6'LUHFWLYD&(5HVWULFFLRQVDODXWLOLW]DFLyGHGHWHUPLQDGHVVXEVWDQFLHVSHULOORVHV
HQDSDUHOOVHOqFWULFVLHOHFWUzQLFV



7RWV HOV VXSRUWV DFRPSOLUDQ HO 5HLDO 'HFUHW  L OD 20 GH  VREUH OHV
HVSHFLILFDFLRQVWqFQLTXHVGHLVPDWHL[RVH[LJLQWVHODVHYDKRPRORJDFLyLFHUWLILFDFLy



7RWHVOHVOOXPHQHUHVVHUDQHTXLSDGHVLSRUWDUDQHOPDUFDW&(HQFRPSOLPHQWGHOD'LUHFWLYDGH
OD8(GH&RPSDWLELOLWDW(OHFWURPDJQqWLFD



7RWHVOHVOOXPHQHUHVFRPSOLUDQDPEODSXEOLFDFLyGHO ,'$("Requerimientos técnicos exigibles
para luminárias con tecnología LED de alumbrado exterior".



'HFUHW  GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH GDWD  G DJRVW SHO TXDO HV UHJXOD HO
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$ PpV GH OHV TXH V KDQ HVSHFLILFDW HQ DTXHVW GRFXPHQW WDPEp VHUDQ REOLJDFLRQV GH O HPSUHVD
DGMXGLFDWjULDOHVVHJHQWV
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SURFHGLPHQW DGPLQLVWUDWLX SHUD O DSOLFDFLy GHO 5HJODPHQW (OHFWURWqFQLF GH %DL[D 7HQVLy
5HJODPHQWGH9HULILFDFLRQVL5HJXODULWDWDO6XEPLQLVWUDPHQWG (QHUJLD'HFUHWGHGHPDUo
GH %2(GHG DEULOGH LOHVVHYHVPRGLILFDFLRQVSRVWHULRUV



/HV 'LVSRVLFLRQV GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D VREUH LQVWDOāODFLRQV 5HFHSWRUHV G (QHUJLD
(OpFWULFD HQ %DL[D 7HQVLy L HQWUH G DOWUHV O 2UGUH GH  GH PDLJ GH  '2* Q 
PRGLILFDGDSHUO 2UGUHGHGHQRYHPEUHGH'2*Q~PHO'HFUHWGH
GHQRYHPEUH'2*QOD5HVROXFLyGHGHPDLJGH'2*GHLODLQVWUXFFLy
GH



5HLDO'HFUHWS %2( GHG RFWXEUHUHODWLXDO HVWDEOLPHQWGHUHTXLVLWV
GHGLVVHQ\HFROzJLFDSOLFDEOHVDOVSURGXFWHVTXHXWLOLW]HQHQHUJLD



1RUPHVGHOD'LUHFFLyJHQHUDOGH6HJXUHWDWL4XDOLWDW,QGXVWULDOGHO'HSDUWDPHQWG¶LQG~VWULDL
HQHUJLDGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D



1RUPHV 81( GH O¶LQVWLWXW 1DFLRQDO GH 5DFLRQDOLW]DFLy L 1RUPDOLW]DFLy  TXH  UHVXOWLQ
G DSOLFDFLy



/OHLUHJXODGRUDGHUHVLGXVHQYLJRU



/OHLGHSUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVHQYLJRU

$PpVGHOHVUHVVHQ\DGHVVHUDQG DSOLFDFLyTXDOVHYROGLVSRVLFLyQRUPDRUHJODPHQWGHFDUjFWHU
HXURSHX HVWDWDO DXWRQzPLF R ORFDO UHODFLRQDW DPE O REMHFWH GHO FRQWUDFWH L TXH VLJXL YLJHQW  D OD
GDWDG DGMXGLFDFLy

7qFQLFHQFDUUHJDWGHLVWUHEDOOVSHUSDUWGHO $GMXGLFDWDUL

/ $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDSRVDUDOIURQWGHOFRQWUDFWHDXQ(QJLQ\HU7qFQLF,QGXVWULDORVXSHULRU
R GH*UDXHQ(QJLQ\HULDLQGXVWULDOTXHVHUjHO5HVSRQVDEOHGHO&RQWUDFWLVWDDFWXDUjFRPDGHOHJDW
GHOPDWHL[HQO H[HFXFLyGHOSUHVHQWFRQWUDFWHSURYHwWGHODVXILFLHQWFDSDFLWDWSURIHVVLRQDOLOHJDO
SHUVHUDOGDYDQWGHLVWUHEDOOVLDFWXDFLRQVTXHHQFRPSOLPHQWG DTXHVWKDJLQGHUHDOLW]DUVHVHQW
UHVSRQVDEOH GHOVPDWHL[RVL GH OHV SUHVFULSFLRQV TXHDTXHVW FRQWUDFWHFRQWLQJXL DL[t FRP GH OHV
OHJDOLW]DFLRQVLRDXWRULW]DFLRQVTXHWRWDL[zFRPSRUWL$L[tPDWHL[KDXUjG DVVLVWLUDOHVUHXQLRQV
TXHHVFRQYRTXLQSHUWUDFWDUDVVXPSWHVUHIHUHQWVDOVHUYHLDPEIDFXOWDWSHUDSUHQGUHLRDVVXPLU
GHFLVLRQV /D GHVLJQDFLy R FDQYL GH O HVPHQWDW UHVSRQVDEOH KDXUj GH VHU VHPSUH FRPXQLFDW
SUqYLDPHQWSHUHVFULWDO $MXQWDPHQW
$TXHVW UHVSRQVDEOH HV SHUVRQDUj VHPSUH TXH VLJXL UHTXHULW D ,  $MXQWDPHQW SHU WDO G LQIRUPDU L
FRPHQWDUOHVSULQFLSDOVLQFLGqQFLHVGHOVHUYHL
(OUHVSRQVDEOHGHOFRQWUDFWHGLVSRVDUjG XQWHOqIRQPzELOSHUDSRGHUVHUORFDOLW]DWHQWRWPRPHQW
5HVSRQVDEOH7qFQLFGH, $MXQWDPHQW
/ $MXQWDPHQWGHVLJQDUjXQUHVSRQVDEOHWqFQLFGHOFRQWUDFWHDTXLFRUUHVSRQGUjVXSHUYLVDUODVHYD
H[HFXFLyLDGRSWDUOHVGHFLVLRQVLGLFWDUOHVLQVWUXFFLRQVQHFHVVjULHVDPEODILQDOLWDWG DVVHJXUDUOD
FRUUHFWDUHDOLW]DFLyGHOHVSUHVWDFLRQVSDFWDGHV
(O UHVSRQVDEOH GHO FRQWUDFWH SHU SDUW GH ,  $MXQWDPHQW VHUj O (QJLQ\HU 7qFQLF 0XQLFLSDO L HVWDUj
SHUVRQDOLW]DGD HQ HO 7qFQLF TXH HV GHVLJQDUj D O HIHFWH L VREUH HO TXH UHFDXUDQ OHV DWULEXFLRQV L
UHVSRQVDELOLWDWVTXHWDQWHQRUGUHDODSURJUDPDFLyFRRUGLQDFLyLRUJDQLW]DFLyGHLV WUHEDOOVFRPHO
VHXGHVHQYROXSDPHQWLQVSHFFLyFRQWUROUHFHSFLyLFHUWLILFDFLySUHYHXHO337SHOUHVSRQVDEOHGH
, $MXQWDPHQW
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4XDOVHYROQRUPDRLQVWUXFFLyV¶HQWHQGUj PRGLILFDGDRVXEVWLWXwGDSHUO ~OWLPDHGLFLyWRWDORSDUFLDO
HQYLJqQFLD
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(O&RQWUDFWLVWDHVWDUjREOLJDWHQWRWPRPHQWDSUHVWDUODVHYDFROāODERUDFLyDOUHVSRQVDEOHGH
, $MXQWDPHQWSHOGHVHQYROXSDPHQWGHOHVIXQFLRQVTXHWpHQFRPDQDGHV
&RQWUDGLFFLRQVLRPLVVLRQV

/HVRPLVVLRQVDOVDQQH[HVRDXGLWRULDROHVGHVFULSFLRQVHUUzQLHVGHOVGHWDOOVGHOVHUYHLTXHVLJXLQ
LQGLVSHQVDEOHVSHUDGXUDWHUPHOHVSUHVWDFLRQVH[SRVDGHVTXHKDJLQGHVHUUHDOLW]DWVQRQRPpV
QR H[LPHL[HQ DO FRQWUDFWLVWD GH O REOLJDFLy G H[HFXWDU DTXHVWV  GHWDOOV VLQy  TXH DQV DO FRQWUDUL
KDXUDQGHVHUH[HFXWDWVFRPVLKDJXpVHVWDWFRPSOHWDPHQWLFRUUHFWDPHQWHVSHFLILFDWV

25*$1,7=$&,Ï,6(59(,6*(1(5$/6
,QWURGXFFLy

7RWHVOHVH[LJqQFLHVG DTXHVWFDStWROVyQPtQLPHVLHVWDQGHVFULWHVSHQVDQWTXHVyQVXILFLHQWVSHU
GRQDU FRPSOLPHQW D OHV REOLJDFLRQV FRQWUDFWXDOV  (V WUDFWD SHUz GH OOLVWHV HQXQFLDWLYHV GH WDO
PDQHUD TXH O RPLVVLy G DOJXQD HLQD HTXLS PLWMD R UHFXUV QR SRW VHU XWLOLW]DGD FRP H[FXVD R
DUJXPHQWSHUO LQFRPSOLPHQWGHOHVREOLJDFLRQVFRQWUDFWXDOV
0HWRGRORJLDRUJDQLW]DFLyLPLWMDQVGHVWLQDWVDOVHUYHL



2UJDQLJUDPD GHWDOODW GHO FRQMXQW GH SHUVRQDO GLUHFWH L LQGLUHFWH GHVWLQDW  DO VHUYHL TXH
HVWDUjGLVSRQLEOHSHUFREULUOHVQHFHVVLWDWVTXHHVSURGXHL[LQ



5HODFLyL+RUDULVGHVHUYHLGHWRWHOSHUVRQDODGVFULWGLUHFWDPHQWDOVHUYHL



5HODFLy GHO SHUVRQDO DGVFULW HYHQWXDOPHQW DO VHUYHL  SHU D FREULU QHFHVVLWDWV SHU PRWLXV
HVSRUjGLFVRG¶HPHUJqQFLDVREUHYLQJXWVDOVHUYHL



5HODFLyGHOHVFDWHJRULHVSUHYLVWHVHQWRWVHOVQLYHOOVDPEOHVFRUUHVSRQHQWVIXQFLRQV



3ODQLILFDFLyRSHUDWLYDGHLVLWLQHUDULVLPqWRGHVGHFRQWURODPEXQPtQLPG XQFRQWURO

VHWPDQDOSHUOOXPLQjULD


5HODFLyGHYHKLFOHVLPLWMDQVSUHYLVWRV



&DOHQGDULGHSRVDGDHQPDU[DGHOFRQWUDFWH

'LVSRVLFLyGHSHUVRQDOGHVWLQDWDOVHUYHL

/¶$GMXGLFDWDULGLVSRVDUjGHOSHUVRQDOQHFHVVDULSHUDFRPSOLULVDWLVIHUOHVH[LJqQFLHVG DTXHVW3OHF
GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV L VHJRQV O¶HVSHFLILFDW HQ OD VHYD RIHUWD  L FRPSOLUj DPE HOV VHXV
HPSOHDWVODOHJLVODFLyLHOVFRQYHQLVYLJHQWVTXHHOVDIHFWLQ
(OV OLFLWDGRUV SUHVHQWDUDQ XQ RUJDQLJUDPD GHO VHUYHL HVSHFLILFDQW OD SODQWLOOD L OHV IXQFLRQV GH
FDGDVFXQ G¶HOOV SHU FREULU HO VHUYHL GH GLOOXQV D GLYHQGUHV L SHU WRWV HOV GLHV GH O¶DQ\ IHVWLXV
LQFORVRV HO VHUYHL GH JXjUGLD L FRPSOLQW WRWHV OHV SUHVFULSFLRQV G DTXHVW SOHF 4XDOVHYRO YDULDFLy
SRVWHULRUKDXUjGHVHUSUqYLDPHQWDSURYDGDSHUO $MXQWDPHQW
6L HO UHVSRQVDEOH GH , $MXQWDPHQW FRP D FRQVHTqQFLD GH QHFHVVLWDWV GHO VHUYHL MXVWLILFDGHV
FRQVLGHUDFRQYHQLHQWPRGLILFDUO¶RUJDQLJUDPDSRGUjH[LJLUKRDO $GMXGLFDWDUL
6HPSUH TXH VLJXL VROāOLFLWDW SHU , $MXQWDPHQW O¶$GMXGLFDWDUL IDFLOLWDUj WRWD DTXHOOD LQIRUPDFLy TXH
SHUPHWLFRPSURYDUODSODQWLOODLLGHQWLILFDUDOVUHVSRQVDEOHVGHFDGDIHLQD
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'HODPDWHL[DPDQHUDVXEPLQLVWUDUjTXDOVHYROLQIRUPDFLyTXHOLVLJXLUHTXHULGDSHUO $MXQWDPHQWHQ
UHIHUHQFLDDOVSDJDPHQWVFRUUHVSRQHQWVDOD6HJXUHWDW6RFLDOL,PSRVWRVHQJHQHUDOVHPSUHTXH
HVWLJXLQUHODFLRQDWVDPEDTXHVWVFRQWUDFWH
(OV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVSRGUDQLPSRVDUTXHHVVHSDULQGHOVHUYHLRV DSOLTXLQVDQFLRQVDOV
WUHEDOODGRUVTXHPHQWUHIDFLQWDVTXHVLQFORVHVHQHOFRQWUDFWHWLQJXLQFRPSRUWDPHQWVLQDGHTXDWV
VHPSUHTXHDTXHVWVUHVWLQSURYDWVXQFRSHVFROWDGHVOHVDUJXPHQWDFLRQVGHOVDIHFWDWV

(OV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV WLQGUDQ DXWRULWDW VREUH HO SHUVRQDO GHO FRQWUDFWH L SRGUj  GRQDUOL
RUGUHV GLUHFWDPHQW VL HV WUDFWD G XQD XUJqQFLD R FLUFXPVWDQFLD GH IRUoD PDMRU (Q OD UHVWD  GH
VLWXDFLRQVGRQDUjOHVRUGUHVDWUDYpVGHOUHVSRQVDEOHGHOFRQWUDFWHLHQWRWVHOVFDVRVV¶LQIRUPDUjD
DTXHVWWDQDYLDWFRPVLJXLSRVVLEOHGHOHVLQVWUXFFLRQVGRQDGHVGLUHFWDPHQW



5HVSRQVDEOH GHO VHUYHL HQJLQ\HU GH JUDX HQJLQ\HU WqFQLF LQGXVWULDO R VXSHULRU 
,QWHUORFXWRUGLUHFWHDPEO $MXQWDPHQWGLUHFFLRQVG REUDJHVWLRQVHWF



(QFDUUHJDW GH SHUVRQDO RILFLDO HQ HOHFWULFLWDW DPE FDUQHW G¶LQVWDOāODGRU HQ EDL[D WHQVLy 
FRRUGLQDFLyG HTXLSVGHSHUVRQDOYHKLFOHVPDTXLQDULDPDWHULDOVLPSOLFDWVHQHOVHUYHL



7qFQLF LQIRUPjWLF HQJLQ\HU WqFQLF LQIRUPjWLF R VXSHULRU  3RVDGD HQ IXQFLRQDPHQW L
PDQWHQLPHQWGHOVSURJUDPDULVTXHVLJXLQREOLJDWRULVRV RIHUHL[LQ



5HVSRQVDEOH GH O RILFLQD WqFQLFD HQJLQ\HU GH JUDX WqFQLF LQGXVWULDO R VXSHULRU 
$FWXDOLW]DFLy GH OD EDVH GH GDGHV FDUWRJUjILFD L DOIDQXPqULFD UHGDFFLy GH SURMHFWHV
FHUWLILFDWV ILQDOV G REUHV OHJDOLW]DFLRQV $VVHVVRUDPHQW L LQWHUSUHWDFLy GH GDGHV 3OD GH
PHVXUDL&RQWUROHWF



3HUVRQDO DGPLQLVWUDWLX 5HGDFFLy FRPXQLFDWV GH WUHEDOO SUHVVXSRVWV LQIRUPHV JHVWLy
WHOHIzQLFDHWF



3HUVRQDO RSHUDUL IRUPDW SHU HTXLSV G RSHUDULV VXILFLHQWV HQ Q~PHUR L TXDOLILFDFLy SHU DO
GHVHQYROXSDPHQWDGHTXDWGHOVHUYHL

7RWDTXHVWSHUVRQDOV¶HQFDUUHJDUjGHODJHVWLyHQHUJqWLFDHO FRQWUROGHIXQFLRQDPHQWPDQWHQLPHQW
SUHYHQWLX UHSDUDFLRQV G DYDULHV VXEVWLWXFLy GH SXQWV GH OOXP HPHUJqQFLHV HWF 3HU WDQW KDXUj
G HVWDUSUHSDUDWSHUDWUHEDOOVWDQWHOqFWULFVFRPPHFjQLFVLG REUDFLYLO(OSHUVRQDOHQFDUUHJDWGH
OHV WDVTXHV GH PDQWHQLPHQW KDXUj GH GLVSRVDU GH OD TXDOLILFDFLy UHTXHULGD SHU OD UHJODPHQWDFLy
YLJHQW HQ SDUWLFXODU HQ DOOz HV UHIHUHL[ D FDUQHWV SURIHVVLRQDOV L H[SHULqQFLD DFUHGLWDGD HQ HO
PDQWHQLPHQWLUHSDUDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQVREMHFWHG DTXHVWFRQWUDFWH
/ $GMXGLFDWDULKDXUjGHUHVSHFWDULIHUUHVSHFWDUDOVVHXVHPSOHDWVHOVVHJHQWVSXQWV


6HQ\DOLW]DFLyLDOWUHVPHVXUHVDFFHVVzULHVGHSURWHFFLyGHOVVHXVRSHUDULVLGHWRWHOS~EOLF
HQJHQHUDOVHPSUHTXHHOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUSXJXLQUHSUHVHQWDUXQSHULOO



8QLIRUPH 7RWV HOV RSHUDULV TXH HVWLJXLQ UHDOLW]DQW WUHEDOOV D OD [DU[D G HQOOXPHQDW KDQ
G DQDUDPEXQLIRUPHVTXHSHUPHWLQXQDUDSLGDLFODUDLGHQWLILFDFLy



/ $GMXGLFDWDUL VHUj UHVSRQVDEOH GH OD FRUWHVLD GHOV VHXV RSHUDULV VROXFLRQDQW TXDOVHYRO
SUREOHPDTXHHVSODQWHJLDOUHVSHFWH



(VWULFWDQHWHMDGHWRWVHOVPDWHULDOVHPSUDWV

(Q HO FDV GH WUHEDOOV PRWLYDWV SHU )RUoD 0DMRU QHYDGHV LQXQGDFLRQV FDWjVWURIHV QDWXUDOV
DFFLGHQWV HWF  , $GMXGLFDWDUL DVVXPLUj OD UHVSRQVDELOLWDW GH OD GLVSRQLELOLWDW GHO SHUVRQDO GHVWLQDW
GLUHFWDPHQWDOVHUYHLLHOSHUVRQDOGHVWLQDWHYHQWXDOPHQWDOVHUYHLVHJRQVV¶LQGLTXLHQODVHYDRIHUWD
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$ FRQWLQXDFLy HV GHVFULX HO SHUVRQDO UHFRPDQDW SHO VHUYHL /HV HPSUHVHV OLFLWDGRUHV KDQ GH
GHVFULXUHHQOHVVHYHVSURSRVWHVTXLVHUjHOUHVSRQVDEOHGHFDGDXQDGHOHVIHLQHVTXHWRWVHJXLW
V HVPHQWHQ/DGLVWULEXFLyGHOHVIHLQHVKDGHVHUUDRQDGDDUJXPHQWDGDLFRKHUHQW(OGHWDOOTXH
HVPRVWUDDFRQWLQXDFLyQRH[LJHL[H[FOXVLYLWDWQLLQGHSHQGqQFLDGHWDVTXHVSHUWDQWXQDPDWHL[D
SHUVRQDSRWGHVHQYROXSDUPpVG XQDGHOHVIHLQHVTXHHVGHVFULXHQVHPSUHTXHWLQJXLFDSDFLWDW
SHUIHUOD
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L VXEPLQLVWUDQW HOV PDWHULDOV L PLWMDQV PHFjQLFV DX[LOLDUV TXH IRVVLQ QHFHVVDULV WRW DL[z D SHWLFLy
GHLV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOV

7RWHO SHUVRQDODGVFULWDOVHUYHLKDXUjGHVHUVXSOHUWGHPDQHUDLPPHGLDWDHQFDVGHYDFDQFHV
EDL[HV HWF GH PDQHUD TXH GXUDQW WRW O DQ\ HV GLVSRVDUj GHO  GHOV HIHFWLXV 6L
RUJDQLW]DWLYDPHQWHVSRWMXVWLILFDUXQDUHGXFFLyHQqSRTXHVGHYDFDQFHVSHUODFRQFHQWUDFLyGHOV
WUHEDOOVSURJUDPDWVHQHOVDOWUHVPHVRVGHO DQ\HOFRQWUDFWHSRWDGPHWUHDTXHVWDFLUFXPVWDQFLDVL
pVDFFHSWDGDSUqYLDPHQWSHOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOV
'LVSRVLFLyG HTXLSVGHVWLQDWDOVHUYHL

(OVOLFLWDGRUVKDXUDQG HVSHFLILFDUHQ OHVVHYHVRIHUWHVHOVHTXLSVTXHHVFRPSURPHWHQDXWLOLW]DUHQ
ODSUHVWDFLyGHO6HUYHLLTXHSHUPHWLQJDUDQWLUODUHDOLW]DFLyGHOHVFRPSURYDFLRQVLWUHEDOOVH[LJLWV
HQ DTXHVW 3OHF GH 3UHVFULSFLRQV 7qFQLTXHV (OV HTXLSV UHODFLRQDWV D O RIHUWD HV WUREDUDQ D
GLVSRVLFLyGHO6HUYHLVHPSUHTXHVLJXLQHFHVVDUL



6HQ\DOLW]DFLyLVHJXUHWDWLDOWUHVPHVXUHVDFFHVVzULHVGHSURWHFFLyGHLVVHXVRSHUDULVLGH
OHVSHUVRQHVGHO HQWRUQHQJHQHUDODL[tFRPUHVSHFWHODFLUFXODFLyGHYHKLFOHVVHPSUHTXH
HOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUSXJXLQUHSUHVHQWDUXQSHULOO



7RWV HOV RSHUDULV TXH HVWLJXLQ UHDOLW]DQW WUHEDOOV D OD [DU[D G HQOOXPHQDW KDQ G DQDU DPE
XQLIRUPHVTXHSHUPHWLQXQDUDSLGDLFODUDLGHQWLILFDFLy



&DOGUjO HVWULFWDQHWHMDGHOVWUHEDOOVH[HFXWDWVLGHWRWVHOVPDWHULDOVHPSUDWV



4XDOVHYRODFWXDFLyDODYLDS~EOLFDFDOGUjTXHHVUHDOLW]LSHUXQPtQLPGHGRVRSHUDULV

/ DGMXGLFDWDULKDXUjGHGLVSRVDUGHOPDWHULDOGHPHVXUDQHFHVVDULSHUHIHFWXDUOHVFRPSURYDFLRQV
SHUWLQHQWV (Q FDSFDV OD UHSDUDFLy R UHYLVLy G  XQ HTXLS SRW DIHFWDU HOFRUUHFWHIXQFLRQDPHQW GHO
VHUYHLSHOTXHHO&RQWUDFWLVWDKDXUjGHGLVSRVDUGHOPDWHULDOGHUHVHUYDSHUDFDVRVG¶XUJqQFLD
(OVHTXLSVPtQLPVTXHHVSRVDUDQDOVHUYHLGHOFRQWUDFWHVyQ

(TXLSVGHPHVXUD
 0HVXUDGRUVG DwOODPHQWLWHUUD
 9ROWtPHWUHDPSHUtPHWUHUHJLVWUDGRUDPEDQDOLW]DGRUG¶KDUPzQLFVHQOD[DU[D
 0HVXUDGRUGHWHQVLy,G LQWHQVLWDWLGHFRVLQXVGHIL
 /X[RPHWUH HQUHJLVWUDGRUPzELOSHUVLWXDUGDPXQWGHOYHKLFOH
 /X[RPHWUHGHPD
 (FzPHWUHORFDOLW]DGRUG DYDULHVVRWHUUDGHV
 'HWHFWRUGHFRQWLQXwWDWGHFDEOHVVRWHUUDWV
(TXLSVPHFjQLFV
 *UXSGHVROGDWJHSRUWjWLODPEO HTXLSGHVROGDGXUDFRPSOHUW
 0DTXLQHVSHUIRUDGRUHVSHUFXWRUHVWUHQFDSDYLPHQWV
 0DUWHOOVGHPROLGRUV
 &RPSDFWDGRUHVSHUDOSLFRQDWGHUDVHV
 *UXSVHOHFWUzJHQVSHUOHVPjTXLQHV
 &DL[HVG HLQHVFRPSOHUWHVSHUDFDGDRSHUDUL
 &RPSUHVVRUV 3 DWP DPESLVWRODSHUDODQHWHMDGHOOXPHQHUHV
 (VFDOHVGHWLVRUDILQVDPG DOoDGDDQWLOOLVFDQWV
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$PpVHOFRQWUDFWLVWDIDFLOLWDUjXQDFRSLDGHO3ODGHVHJXUHWDWLVDOXWGHOVHUYHLGHVLJQDQWXQWqFQLF
UHVSRQVDEOH HQ DTXHVW jPELW L JDUDQWLUj HO FRPSOLPHQW GH OD QRUPDWLYD YLJHQW HQ PDWqULD  GH
SUHYHQFLyGHULVFRVODERUDOVLODVHJXUHWDWLVDOXWHQWRWHVOHVSUHVWDFLRQVGHOFRQWUDFWH7DQPDWHL[
KDXUjGHUHVSHFWDULIHUUHVSHFWDUDOVVHXVHPSOHDWVHOVVHJHQWVSXQWV
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(TXLSVGHWHOHFRPXQLFDFLRQV
 7HOqIRQPzELOSHUDO HQFDUUHJDWGHOVHUYHL
 7HOqIRQPzELOSHUDOVRSHUDULVGHVWLQDWVDOVHUYHL
 7HOqIRQPzELOSHUDO HTXLSGHJXjUGLD
 /tQLD WHOHIzQLFD  K SHU D OD FRPXQLFDFLy G DYLVRV L DYDULHV SHU SDUW GHLV FLXWDGDQV GHO
PXQLFLSL
 /tQLHVGHFRQQH[LyDLQWHUQHWSHUHOFRQWUROFHQWUDOLW]DWGHO HQOOXPHQDWS~EOLF

'LVSRVLFLyGHYHKLFOHVGHVWLQDWDOVHUYHL

/HVHPSUHVHVOLFLWDGRUHVHQODVHYDRIHUWDKDXUDQGHGHVFULXUHHOVYHKLFOHVDGLVSRVLFLyGHOVHUYHL
TXHFRPDPtQLPVXSRVDUjHOVHJHQWSDUFPzELOGHYHKLFOHV


8QDIXUJRQHWDDPEOHVFRUUHVSRQHQWVGRWDFLRQVG HLQHVSHUDWUHEDOOVHOqFWULFVLPHFjQLFV



8QYHKLFOHOOHXJHUSHUDOGHVSODoDPHQWGHOSHUVRQDOWqFQLF



YHKLFOHFLVWHOODGH PG DOoDGD

/ $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDWHQLUDGLVSRVLFLyGHOVHUYHLVHPSUHTXHVLJXLQHFHVVDULODUHODFLyGH
YHKLFOHVTXHSURSRVDHQODVHYDRIHUWD
7RWV HOV YHKLFOHV HPSUDWV HQ HO VHUYHL KDXUDQ G KDYHU HVWDW DFFHSWDWV SHOV 6HUYHLV 7qFQLFV
0XQLFLSDOVLHVWDUDQHQSHUIHFWHHVWDWKDXUDQGHFRPSOLUWRWVHOVUHTXLVLWVTXHDVVHQ\DOLHO&RGLGH
&LUFXODFLyYLJHQWKDYHQWSDVVDWODLQVSHFFLy7pFQLFDGH9HKLFOHV

&DVTXHXQYHKLFOHDVVLJQDWHVWLJXLIRUDG XVSqOPRWLXTXHVLJXLO¶DGMXGLFDWDULKDXUjGHGLVSRVDU
G XQYHKLFOHHTXLYDOHQWSHUWDOGHJDUDQWLUODSUHVWDFLyGHOVHUYHLUHTXHULW
(VWRFGHUHFDQYLVGHVWLQDWDOVHUYHL

/HVHPSUHVHVOLFLWDGRUHVHQODVHYDRIHUWDKDXUDQGHGHVFULXUHHOHVWRFPtQLPGHUHFDQYLSHUSRGHU
DWHQGUHTXDOVHYRODYDULDRDFFLGHQWTXHHVSURGXHL[LDPEO¶REMHFWLXG¶DVVHJXUDUHOERQVHUYHLGH
FRQVHUYDFLyGHO (QOOXPHQDW3~EOLFO DGMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDWHQLUO¶HVWRFPtQLPSURSRVDWDOOODUJ
GHWRWDODGXUDGDGHOFRQWUDFWHHQHOORFDOGHVWLQDWDOVHUYHL
3HUDOWUDEDQGDO¶DGMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDJXDUGDUHQHOORFDOGHVWLQDWDOVHUYHLWRWVHOVPDWHULDOV
TXHSHUTXDOVHYROPRWLXVLJXLQUHWLUDWVGHOFDUUHULUHTXHUHL[LQVHUHPPDJDW]HPDWVLKDXUjGHSRUWDU
XQLQYHQWDULLQIRUPDWLW]DWGHWRWVDTXHWVHOHPHQWV
'LVSRVLFLyG¶XQORFDOGHVWLQDWDOVHUYHL

/HV HPSUHVHV OLFLWDGRUHV HQ OD VHYD RIHUWD KDXUDQ GH GHVFULXUH HO ORFDO SHU DWHQGUH HO VHUYHL 
DTXHVW ORFDO KDXUj GH GLVSRVDU G XQ ORFDO TXH WLQJXL O H[WHQVLy VXILFLHQW SHU HQFDELU OHV VHJHQWV
GHSHQGqQFLHV 2ILFLQHV DGPLQLVWUDWLYHV PDJDW]HP GH PDWHULDOV GHSHQGqQFLHV SHO SHUVRQDO
DSDUFDPHQWSHUDYHKLFOHVLPDJDW]HPSHUODPDTXLQDULDLHTXLSVGHVWLQDWVDOVHUYHL/DVXSHUItFLH
PtQLPDGHOORFDOVHUjGHPLHVSRGUjFRPSDUWLUDPEDOWUHVDFWLYLWDWVVHPSUHTXHDFULWHULGHOV
6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVHOFRQMXQWVLJXLVXILFLHQWSHOGHVHQYROXSDPHQWGHOVHUYHL6LHQDOJXQ
PRPHQW OD SUHVWDFLy GHO VHUYHL HV UHVVHQW SHUPDQFDGH GLVSRQLELOLWDW GH VXSHUItFLH O¶$MXQWDPHQW
SRGUj H[LJLU TXH HO ORFDO SDVVL D VHU H[FOXVLX R Ep TXH WLQJXL XQD VHSDUDFLy ItVLFD FODUDPHQW
LGHQWLILFDEOHSHUDODSUHVWDFLyTXHWLQJXLODVXSHUItFLHPtQLPDHVPHQWDGD
$TXHVWORFDOHVWUREDUjVLWXDWDXQUDGLPj[LPGHNPGHOFHQWUHGHOPXQLFLSL$TXHVWDOLPLWDFLy
SHUVHJXHL[GRVREMHFWLXVHOSULPHUpVTXHTXDOVHYROXUJqQFLDVLJXLWUDFWDGDDPEODPDMRUFHOHULWDW
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(OVYHKLFOHVTXHUHDOLW]LQHOVHUYHLDQLUDQLGHQWLILFDWVDPEO DQDJUDPDGHO¶HPSUHVDDGMXGLFDWjULDGH
IRUPDTXHVLJXLQIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOHV
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SRVVLEOHLHOVHJRQpVPLQLPLW]DUHOFRQVXPHQHUJqWLFGHOVHTXLSVGHWUHEDOOSHUWDOG¶DFRQVHJXLU
XQDPDMRUVRVWHQLELOLWDWGHOVHUYHL
6LVWHPDLQIRUPjWLFFHQWUDOLW]DWSHUDODJHVWLyGHOVHUYHL

/HVHPSUHVHVOLFLWDGRUHVHQODVHYDRIHUWDKDXUDQGHGHVFULXUHHOVLVWHPDLQIRUPjWLFGHJHVWLyGHO
VHUYHLSURSRVDWDPEH[HPSOHVGHOOLVWDWVLQIRUPHVLSOjQROV

R

,QYHQWDUL
 %DVHGHGDGHVTXHFRQWLQJXLO LQYHQWDULGHOHVLQVWDOāODFLy
 3OjQRO GLJLWDOLW]DW GHO PXQLFLSL RQ HV WURELQ JUDILDGHV OHV LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW DPE
LQWHJUDFLy WRWDO DPE OHV GDGHV DOIDQXPqULTXHV EDVH GH GDGHV JHRUHIHUHQFLDGD  DPE
SRVVLELOLWDWGHUHDOLW]DUSOjQROVWHPjWLFV

R

*HVWLyLQWHJUD,G RUGUHVGHWUHEDOOGHODJHVWLyGHOPDQWHQLPHQWLODJDUDQWLDWRWDO
 7UHEDOOV SHQGHQWV $YDULHV GHWHFWDGHV SHQGHQWV GH UHSDUDU L SURFHVVRV GH FRQVHUYDFLy
SUHYHQWLYDSHQGHQWVG H[HFXWDU
 3UHVVXSRVWRV
 )LW[HV GH FDGD SXQW GH OOXP DPE HO VHX KLVWRULDO G DYDULHV RSHUDFLRQV GH FRQVHUYDFLy
SUHYHQWLYDHWF

R

&RQWUROHQHUJqWLFLQWHJUDWDPEHOV(TXLSVGH7HOHPHVXUD
 +DGHSHUPHWUHH[WUHXUHLQIRUPHVLJUjILFVGHFRQVXPGLDULVHWPDQDOLDQXDODL[tFRPIHU
FRPSDUDWLXV SHU D FDGDVFXQ GHLV TXDGUHV GH FRPDQGDPHQW SHU jPELWV G DFWXDFLy L GHO
WRWDOGHO HQOOXPHQDW

R

/OLVWDWHLQIRUPHVFRQILJXUDEOHVFRPSHUH[HPSOH
 /OLVWDWGHOVSXQWVGHOOXPLTXDGUHVGHPDQLREUDDPEODVHYDFRGLILFDFLy
 ,QIRUPHGHSXQWVGHOOXPSHUHVFRPHVDRUJDQLW]DWVSHUWLSXVGHVXSRUWV
 ,QIRUPHGHOVWLSXVGHOjPSDGHVLQVWDOāODGHVRUJDQLW]DGHVSHUWLSXVGHSXQWVGHOOXP
 /OLVWDWG HVFRPHVHVLQGLFDQWOD]RQDGHOPXQLFLSLRQHVWURED
 ,QIRUPHGHGDGHVGHFRQWUDFWDFLyFRPDQGDPHQWVLSURWHFFLRQVGHOHVHVFRPHVHV
 ,QIRUPHGHFRQVXPV
 /OLVWDW G¶LQFLGqQFLHV GHWHFWDGHV L UHSDUDGHV HQ XQ SHUtRGH HVSHFLILFDQW HO  Q~PHUR  GH
SXQWVGHOOXPHOWLSXVG¶LQFLGqQFLDODGDWDGHGHWHFFLyODGDWDGHUHSDUDFLyLHOVPLWMDQVL
PDWHULDOVHPSUDWVHQODPDWHL[D
 /OLVWDW G¶LQFLGqQFLHV SHQGHQWV GH UHSDUDU $YDULHV GHWHFWDGHV SHQGHQWV GH UHSDUDU L
SURFHVVRVGHFRQVHUYDFLySUHYHQWLYDSHQGHQWVG H[HFXWDU
 ,QIRUPH GH WUHEDOOV FRUUHFWLXV SUHYHQWLXV SURJUDPDWV UHSHWLWLXV H[HFXWDWV HQWUH GXHV
GDWHVGHWHUPLQDGHV
 ,QIRUPHV GH FDGD TXDGUH L SXQW GH OOXP DPE HO VHX KLVWRULDO G DYDULHV RSHUDFLRQV GH
FRQVHUYDFLySUHYHQWLYDHWF
 ,QIRUPHVGH]RQHVFRQIOLFWLYHVHQTXDQWDYDQGDOLVPHVDYDULHVDFFLGHQWVIXLWHVUHDUPHV
GHGLVSRVLWLXVHWF
 ,QIRUPHGHPDSDOXPtQLF

'XUDQW O¶H[HFXFLy GH OD 3UHVWDFLy 3 O¶DGMXGLFDWDUL WLQGUj O REOLJDFLy G LQVWDOāODU XQ VLVWHPD GH
WHOHPHVXUDSHUDWRWVHOVTXDGUHVGHO HQOOXPHQDW(QODSUHVHQWDFLyG RIHUWHVV¶KDXUjGHGHWDOODUOD
WHFQRORJLDDPEODTXHHVWUHEDOODUjDL[tFRPHOSODG¶LPSODQWDFLyLSRVDGDHQPDU[DTXHHQFDS
FDVVHUjVXSHULRUDOWHUPLQLGHOD3UHVWDFLy3
/DLQFRUSRUDFLyGHOVLVWHPDGHWHOHPHVXUDKDGHSHUPHWUHTXHDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVHQ
TXDOVHYRO PRPHQW SXJXL WHQLU DFFpV D OD EDVH GH GDGHV SHUPDQHQWPHQW DFWXDOLW]DGD L D WRWD OD
LQIRUPDFLy GHOV SDUjPHWUHV  GH FRQVXP  L G HQFHVD  L DSDJDGD / $GMXGLFDWDUL KDXUj GH OOLXUDU D
O $MXQWDPHQWHQHOWHUPLQLPj[LPGHGRVPHVRVGHVGHODGDWDGHIRUPDOLW]DFLyGHOFRQWUDFWHOHV
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(OVLVWHPDLQIRUPjWLFFHQWUDOLW]DWKDXUjGHWHQLUDFFpVZHELKDXUjG¶LQFORXUHFRPDPtQLP
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FODXV G DFFpV DO VLVWHPD GH JHVWLy FHQWUDOLW]DW TXH SHUPHWL OD FRQVXOWD GH OHV GDGHV 7RWD OD
LQIRUPDFLyKDXUjGHVHUH[SRUWDEOHDG DOWUHVIRUPDWVGLJLWDOVHVWjQGDUGVLHGLWDEOHV ([FHO$FFqV
3GIHWF 
(OPDQWHQLPHQWLOHVWRWHVOHVGHVSHVHVDVVRFLDGHVDO6LVWHPDLQIRUPjWLFFHQWUDOLW]DWLDOVLVWHPDGH
WHOHPHVXUDDQLUDQDFjUUHFGHO $GMXGLFDWDULGXUDQWWRWSHUtRGHGHYLJqQFLDGHOFRQWUDFWH
(ODERUDFLyLPDQWHQLPHQWGHO LQYHQWDULGHOHVLQVWDOāODFLRQV

/ LQYHQWDULGHOHVLQVWDOāODFLRQVPXQLFLSDOVHVIDFLOLWDUjSHUSDUWGH, $MXQWDPHQW HQXQIRUPDW GLJLWDO
GHEDVHGHGDGHVLJUjILF DO $GMXGLFDWDULHQHOPRPHQWGHIRUPDOLW]DUHOFRQWUDFWH/DLQIRUPDFLy
TXHHVIDFLOLWDUjKDXUjGHVHUFRQILGHQFLDO
/ $GMXGLFDWDUL KDXUj GH OOLXUDU XQ FRS ILQDOLW]DGD OD 3UHVWDFLy 3 O LQYHQWDUL LQIRUPDWLW]DW GH OHV
LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW S~EOLF GHJXGDPHQW DFWXDOLW]DW L KDXUj G HVWDU LPSOHPHQWDGD HQ HO
VLVWHPDLQIRUPjWLFFHQWUDOLW]DWRIHUWDW
&RPSOHPHQWjULDPHQW HV OOLXUDUj DOV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV XQ FRSLD DPE SDSHU GH WRW HO
LQYHQWDULDPEWRWVHOVSXQWVGHOOXPH[LVWHQWVLHOVFRUUHVSRQHQWVTXDGUHVGHPDQLREUD
$TXHVWLQYHQWDULVHUjUHYLVDWLDFWXDOLW]DWSHUPDQHQWPHQWSHUO¶HPSUHVD$GMXGLFDWjULDDOOODUJGHWRWD
ODGXUDGDGHOFRQWUDFWHDPEGDGHVYDOLGDGHVFDGDGLHVDFFHVVLEOHVWHOHPjWLFDPHQW$EDQGD
HVUHDOLW]DUjDQXDOPHQW ODUHYLVLy GHODOOLVWDGHOHVLQVWDOāODFLRQVLHTXLSVREMHFWHG DTXHVWDOLFLWDFLy
TXHKDXUjGHUHPHWUHDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVHQVXSRUWLQIRUPjWLFLHQHOIRUPDWSDSHU

o

/HVGDGHVPtQLPHVDLQFORXUHDO LQYHQWDULSHUDFDGDSXQWGHOOXPVyQ'DGHVG XELFDFLy QRP
GHOFDUUHUODWLWXGLORQJLWXG
 'DWDG LQVWDOāODFLy
 7LSXVLSRWHQFLD
 6XSRUW WLSXVDOoDGDPDWHULDO
 7LSXVGHOOXPHQHUD PDUFDPRGHOVLWpFRQWDPLQDFLyOXPtQLFDRQR
 7LSXVGHUHJXODFLyGHIOX[LKRUDULGHODUHJXODFLy
 &ODVVLILFDFLyGHYLDLFODVVHG HQOOXPHQDW
 &RQILJXUDFOyGHO HQOOXPHQDW GLVSRVLFLyDPSODGDLQWHUGLVWDQFLDVRUWLQWDPSODGDYRUHUHV
 =RQDGHSURWHFFLyOXPtQLFD
 (VWDWGHODLQVWDOāODFLy
 0RGLILFDFLRQVHIHFWXDGHV
 /DOtQLDDODTXHHVWDFRQQHFWDGDHOSXQWGHOOXP

o

$OWUHVGDGHV WRWHVDTXHOOHVTXHILJXULQHQO LQYHQWDULGHSDUWLGDIDFLOLWDWSHU, $MXQWDPHQW /HV
GDGHVPtQLPHVSHUDOVTXDGUHVGHFRPDQGDPHQWVyQ
 'DGHVG XELFDFLy QRPGHOFDUUHUODWLWXGLORQJLWXG
 7LSXVGHTXDGUH
 (OHPHQWVGHFRPDQGDPHQWLUHJXODFLy
 +RUDULG HQFHVDLDSDJDGD PLQXWVGHUHWDUGLDYDQoUHVSHFWHODSRVWDLODVRUWLGDGHVRO
 +RUHVGHIXQFLRQDPHQWDQXDOV
 3RWHQFLDLQVWDOāODGD
 3XQWVGHOOXPDVVRFLDWV
 7LSXVGHOtQLD
 ([LVWqQFLDGHWHUUD
 7LSXVLHVWDWGHSURWHFFLRQV
 (VWDWGHOTXDGUH
 0RGLILFDFLRQVHIHFWXDGHV
 'DGHVGHFRQWUDFWDFLy&836
 (OHPHQWVGHFRPSWDWJH
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'HFDGDHOHPHQWGHODLQVWDOāODFLyFDOGUjUHFROOLUOHVGDGHVG XELFDFLyLOHVG¶LGHQWLILFDFLyGHOHVSDUWV
HOqFWULTXHVTXHHOFRPSRQHQ
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o

(OHPHQWVGHSURWHFFLy
(VTXHPDGHODLQVWDOāODFLy
)RWRJUDILD
$OWUHVGDGHV WRWHVDTXHOOHVTXHILJXULQHQ LQYHQWDULGHSDUWLGD IDFLOLWDWSHU, $MXQWDPHQW

7UDPVLQIRUPDFLyUHODWLYDDOHVGDGHVGHOD[DU[DGHGLVWULEXFLyGHOHVOtQLHVHOqFWULTXHVDL[t
FRPOHVVHFFLRQVGHFDEOHMDWTXDQVLJXLSRVVLEOH

$TXHVW LQYHQWDUL LQFORXUj XQD UHODFLy  GHWDOODGD  GH WRWHV DTXHOOHV LQVWDOāODFLRQV G DOWUH tQGROH
GLIHUHQWDODLOāOXPLQDFLyS~EOLFD VHPjIRUVUHJVFDELQHVWHOHIzQLTXHVSXEOLFLWDWHWF TXHHVWURELQ
FRQQHFWDGHVDO HQOOXPHQDWS~EOLFPXQLFLSDOSHUDTXH, $MXQWDPHQWDXWRULW]LODVHYDGHVFRQQH[LyR
V DFRUGLDIHJLUHOVHXFRQVXPDOSUHYLVWHQHOSUHVHQW3OHF
7RWVHOVSXQWVGHOOXPLTXDGUHVGHFRPDQGDPHQWGLVSRVDUDQItVLFDPHQWG XQDGKHVLXSHUWDOGH
TXHVLJXLIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOH
OQVSHFFLRQVGHOHV(QWLWDWVG OQVSHFFLyLFRQWURO (,&

/DSURJUDPDFLyO¶HQFjUUHFLHOFRVWGHOHVLQVSHFFLRQVSHULzGLTXHVREOLJDWzULHVHVWUREHQGLQVGH
OHVREOLJDFLRQVGH, $GMXGLFDWDULDL[tFRPOHVLQVSHFFLRQVTXHVRQUHVSRQVDELOLWDWGHOPDQWHQLGRU

/¶HQGHPjGHODVLJQDWXUDGHOFRQWUDFWHO $MXQWDPHQWIDFLOLWDUjDO $GMXGLFDWDULWRWHVOHVLQVSHFFLRQV
GXWHVDWHUPHGHOV~OWLPVFLQFDQ\V
3HU OD UHDOLW]DFLy GH OHV LQVSHFFLRQV O DGMXGLFDWDUL KDXUj GH FROāODERUDU L DFRPSDQ\DU D OHV (,&
$FDEDGDFDGDLQVSHFFLyHPHWUjXQLQIRUPHDPEHOVGHWHFWHVGHWHFWDWVVHSDUDQWHOVTXHO HVPHQD
pV UHVSRQVDELOLWDW VHYD L HOV TXH OD UHVSRQVDELOLWDW VLJXL PXQLFLSDO (Q DTXHVW FDV O LQIRUPH
DFRPSDQ\DUjXQDYDORUDFLyGHOVWUHEDOOVL, $MXQWDPHQWGHFLGLUjTXLQVG DTXHVWVWUHEDOOVHVGXUDQD
WHUPHDFRPSWHGHODERVVDHFRQzPLFDGHO DSDUWDW3TXHHVGHVWLQDUjDWDOHIHFWH

6HUYHLGHJXjUGLD

(OVOLFLWDGRUVHQODVHYDRIHUWDKDXUDQGHSURSRVDUHOVHUYHLGHJXjUGLDTXHGRQLXQDFREHUWXUDGH
 KRUHV  HOV  GLHV GH O DQ\ SHU SRGHU DWHQGUH DYDULHV R DFFLGHQWV TXH DIHFWLQ O (QOOXPHQDW
3~EOLFKDXUDQGHSURSRVDUHOVHUYHLGHJXjUGLDSUHYLVWGXUDQWO KRUDULQRODERUDOGHOVGLHVIHLQHUVL
GXUDQWHOVFDSVGHVHWPDQDLGLHVIHVWLXV
$TXHVW 6HUYHL FRPSWDUj DPE OD GLVSRVLFLy GHOV PLWMDQV L PDWHULDOV QHFHVVDULV SHU SURFHGLU i OD
UHSDUDFLy GH WRWHV OHV XUJqQFLHV TXH HV SXJXLQ SURGXLU 6L O¶HPHUJqQFLD QR SRW VHU UHVROWD HQ OD
LQWHUYHQFLyG¶XUJqQFLDDTXHVWDKDXUjGHIHUHOPtQLPLPSUHVFLQGLEOHSHUGHL[DUVHQVHSHULOOHOSXQW
LQWHUYLQJXW
7DQWODGLVSRQLELOLWDWSHUPDQHQWGHJXjUGLDFRPOHVDFWXDFLRQVGHJXGHVDXUJqQFLHVV HQWHQGUDQ
LQFORVHVGLQVGHO RIHUWDHFRQzPLFDSUHVHQWDGDSHOOLFLWDGRU
(V FRQVLGHUHQ XUJqQFLHV XQ VHFWRU DSDJDW XQ SXQW GH OOXP DFFLGHQWDW HQ SHULOO GH FDXUH WUHV R
PHVSXQWVGHOOXPFRQVHFXWLXVDSDJDWVRWRWHVDTXHOOHVTXHFRPSRUWLQXQSHULOOSHUOHVSHUVRQHV
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/ $GMXGLFDWDUL SRUWDUj HO FRQWURO GH O HVWDW GH OHV LQVWDOāODFLRQV SHO TXH ID D OHV LQVSHFFLRQV
SHULzGLTXHV REOLJDWzULHV L KDXUj G  DYLVDU DPE DQWHODFLy DOV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV TXDQ HV
UHTXHUHL[L VROāOLFLWDU XQD QRYD LQVSHFFLy 6HUj UHVSRQVDELOLWDW GH O DGMXGLFDWDUL PDQWHQLU VHQVH
GHIHFWHVWRWHVOHVLQVWDOāODFLRQVTXHOLKDJLQHVWDWOOLXUDGHVDPEDTXHVWDFDUDFWHUtVWLFDLWDPEpWRWHV
DTXHOOHVTXHEpSHOSODG¶LQYHUVLRQVTXHSRUWDDVVRFLDGDDTXHVWDFRQWUDFWHEp SHULQYHUVLRQVD
EDQGDTXHHVIDFLQUHVWLQWDPEpQHWHVG DQRPDOLHV/ $GMXGLFDWDULVHUjUHVSRQVDEOHGHO HVPHQD
GHWRWVHOVGHWHFWHVLQ¶DVVXPLUjHOFRVWOOHYDWGHOHVTXHVRUJHL[LQSHUREVROHVFqQFLDGHOVPDWHULDOV
R GHOVTXHH[LVWHL[LQHQHOPRPHQWGHOOOLXUDPHQWGHOHVLQVWDOāODFLRQVHQFRQWUDFWHLTXHQRKDJLQ
HVWDWUHVROWVHQOHVFRUUHVSRQHQWVSDUWLGHVG LQYHUVLyTXHV KDJLQGXWDWHUPH
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7HOHIRQJUDWXwWDGLVSRVLFLyGHOFLXWDGj

(OFRQWUDFWLVWDGHOVHUYHLKDXUjGHFRQWUDFWDUXQDOtQLDGHWHOqIRQJUDWXwWTXHKDXUjGHVHUYLVLEOH
HQWRWVHOVGLVWLQWLXVTXHLGHQWLILFDUDQDOVSXQWVGHOOXPSHUWDOTXHHQFDVG¶DYDULDRSXQWGHOOXP
HVJRWDWHOVYHULQVGHOPXQLFLSLSXJXLQGHL[DUQRWDGHODLQFLGqQFLDLDTXHVWDVLJXLUHSDUDGDDPEOD
PDMRUFHOHULWDWSRVVLEOH
$TXHVWVHUYHLKDXUjGHJDUDQWLUHQWRWPRPHQWO DWHQFLyWHOHIzQLFDHQFDWDOj(OVHUYHLHVSUHVWDUj
WRWVHOVGLHVGHO DQ\HQLGqQWLTXHVFRQGLFLRQV
$TXHVWVHUYHLWHOHIzQLFHVWDUjFRRUGLQDWDPEOHVRILFLQHVGHO $GMXGLFDWDULDOOODUJGHOHVKRUHVGHO
GLD SHU UHEUH HOV DYLVRV L UHFODPDFLRQV GRWDW GH JUDYDGRUD GH WUXFDGHV TXH SHUPHWL JUDYDU
O LQIRUPHVREUHO¶DQRPDOLDGHQXQFLDGD
/ $MXQWDPHQW SRGUj H[DPLQDU TXDQ KR HVWLPL QHFHVVDUL OHV FLQWHV JUDYDGRUHV SHU DTXHVW PRWLX
KDXUDQ GH VHU HPPDJDW]HPDGHV ILQV TXH QR V DXWRULW]L SHU OD VHYD GHVWUXFFLy SHU SDUW GH
O $MXQWDPHQW
$SDUWLUGHOHVWUXFDGHVUHEXGHVO $GMXGLFDWDULFUHDUjXQUHJLVWUHHOHFWUzQLFRQHVUHODFLRQDUjODGDWD
LKRUDGHFDGDXQDGHOHVWUXFDGHVO DYtVUHEXWLOHVDFFLRQVUHDOLW]DGHVSHUVROXFLRQDUODSRVVLEOH
DYDULD$TXHVWUHJLVWUHHVWDUjSHUPDQHQWPHQWDFWXDOLW]DWLDGLVSRVLFLyGH,µ$MXQWDPHQW

&RQVHUYDFLyGHODGRFXPHQWDFLyJHQHUDGDDOOODUJGHOFRQWUDFWH

 35(67$&,Ï36(59(,6(1(5*Ê7,&6
,QWURGXFFLy

/ $GMXGLFDWDUL VHUj UHVSRQVDEOH GH PDQWHQLU XQ FRQVXP DQXDO REMHFWLX GH OHV LQVWDOāODFLRQV
G HQOOXPHQDWS~EOLF$O DXGLWRULDHVGHWDOODHOSHUILOGHFRQVXPDQXDOTXHV KDG DVVROLUDSDUWLUGHO
SULPHUDQ\GHFRQWUDFWHLTXHVHUYLUjFRPDUHIHUHQFLDSHUDFDOFXODUO HVWDOYLWHzULF$OD0HPzULD
HQ JUDX G¶LQYHUVLy GH O¶(QOOXPHQDW S~EOLF GH O¶$PHWOOD GHO 9DOOqV HV GHWDOOHQ OHV FRQGLFLRQV GH
IXQFLRQDPHQWGHO HQOOXPHQDWGHVSUpVGHOHVDFWXDFLRQV

$TXHVWDSUHVWDFLyFRPSUHQO DFFLRQDPHQWGHODLQVWDOāODFLyODYLJLOjQFLDLHOFRQWUROWRWHVDTXHOOHV
RSHUDFLRQV TXH H[LJHL[L HO FRUUHFWH IXQFLRQDPHQW GH OD PDWHL[D L HO VXEPLQLVWUDPHQW GH O HQHUJLD
UHTXHULGDSHOIXQFLRQDPHQWGHODPDWHL[D
/D JHVWLy HQHUJqWLFD FRPSUHQ OD JHVWLy VHJXLPHQW L FRPSURYDFLy GH OHV IDFWXUHV GHO
VXEPLQLVWUDPHQWHOqFWULFLHOFRQWUROGHLVFRQVXPVUHDOVGHOHVLQVWDOāODFLRQVDL[tFRPO RSWLPLW]DFLy
GH OD FRQWUDFWDFLy 7DPEp LQFORX HO FRQWURO GH O HQOOXPHQDW SHU JDUDQWLU TXH O HVWDOYL HQHUJqWLF QR
FRPSRUWLHQFDSFDVXQVHUYHLLQVXILFLHQW
/HVWDVTXHVVHUDQOHVVHJHQWV
 &RQWUROGHOVUqJLPVKRUDULVGHIXQFLRQDPHQW
 &RQWUROLJHVWLyGHFRQVXP
 &RQWUROGHOVFRQVXPVQRDXWRULW]DWV
 2SWLPLW]DFLyGHOHVWDULIHVLOHVSRWHQFLHVFRQWUDFWDGHV
 7HOHPHVXUDDOVTXDGUHV
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/ $GMXGLFDWDULKDXUjGHFRQVHUYDUWRWDODGRFXPHQWDFLyTXHHVYDJLJHQHUDQW DOOODUJGHOWHPSVGH
GXUDGD GHO FRQWUDFWH L OD OOLXUDUj D O $MXQWDPHQW D OD ILQDOLW]DFLy GHO PDWHL[ HQ IRUPDW GLJLWDO 1R
REVWDQW DL[z DQLUj OOLXUDQW FRSLHV SXQWXDOV GHOV LQIRUPHV TXH HV YDJLQ UHDOLW]DQW GH OHV
FHUWLILFDFLRQVLDOWUHVGRFXPHQWVTXHHV JHQHULQVHJRQVV LQGLFDHQDOWUHVDSDUWDWVGHOSUHVHQW3OHF
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 ([SORWDFLyGHVLVWHPHVGHFRQWUROFHQWUDOLW]DW

 0DQWHQLPHQWGHOLQYHQWDULDOIDQXPqULFLFDUWRJUjILF
 &RQWUROG LOāOXPLQDQFLHV

 $XGLWRULDHQHUJqWLFDSHUPDQHQW

0HQVXDOPHQW , $GMXGLFDWDUL HQWUHJDUj LQIRUPH DPE WRWV HOV SDUjPHWUHV SHU TXDGUHV GH FRQVXP
KRUHV GH IXQFLRQDPHQW GH OD LQVWDOāODFLy LQFLGqQFLHV HWF 7RW L TXH HQ HO PRPHQW TXH  YXOJXL ,
µ$MXQWDPHQW SRGUj FRQVXOWDU WRWHV OHV GDGHV D WUDYpV GHO VHUYHL ZHE TXH V KD G DOLPHQWDU GHO
VLVWHPD GH WHOHPHVXUD TXH SURSRVL O¶$GMXGLFDWDUL / RIHUWD HFRQzPLFD SUHVHQWDGD SHOV OLFLWDGRUV
LQFORXUjWDQWODPDG REUDFRPHOVPLWMDQVLPDWHULDOVQHFHVVDULVSHUUHDOLW]DUDTXHVWHVRSHUDFLRQV
&RQWUROGHOVUqJLPVKRUDULVGHIXQFLRQDPHQW

/DUHVSRQVDELOLWDWGHTXHHOVKRUDULVV DMXVWLQDOVSUHYLVWRVpVGH, $GMXGLFDWDUL(QDTXHVWVHQWLWHOV
VREUHFRVWRVSHOIXQFLRQDPHQWHQKRUHVQRSUHYLVWHVRQHFHVVjULHVDQLUDQDFjUUHFGHO $GMXGLFDWDUL
/ $MXQWDPHQW SRGUj IHU FRQWUROV SHULzGLFV R HVSRUjGLFV SHU JDUDQWLU TXH HO VHUYHL QR SDWHL[
PDQFDQFHV 6L HQ DTXHVWV FRQWUROV HV GHWHFWD TXH  OD SRVDGD HQ PDU[D R O DSDJDPHQW GH OHV
LQVWDOāODFLRQV HV ID HQ KRUDULV  GLIHUHQWV DOV HVWDEOHUWV HQ DTXHVW 3OHF V¶DSOLFDUDQ OHV VDQFLRQV
SUHYLVWHVDO HIHFWH
/ HQFHVDLDSDJDGDGHOHVLQVWDOāODFLRQVGHO HQOOXPHQDWODFRQWURODUjO $GMXGLFDWDULG DFRUGDPEHOV
KRUDULV L UqJLPV GH IXQFLRQDPHQW SUHYLVWRV DO GRFXPHQW ³0HPzULD HQ JUDX G¶LQYHUVLy GH
O¶(QOOXPHQDWS~EOLFGHO¶$PHWOODGHO9DOOqV´

&RQWUROLJHVWLyGHOFRQVXP

/ HPSUHVD$GMXGLFDWjULDHVFRPSURPHWDJDUDQWLUPHQVXDOPHQWHOFRQVXPREMHFWLXDVVHJXUDQWHO
IXQFLRQDPHQW L OD XWLOLW]DFLy QRUPDO GH OD LQVWDOāODFLy JHVWLRQDQW WRWHV OHV SzOLVVHV G DERQDPHQW
QHFHVVjULHVFRUUHJLQWOHVSRVVLEOHVGHVYLDFLRQVUHFjUUHFVLDOWUHV
/ $GMXGLFDWDUL SRUWDUj XQ UHJLVWUH PHQVXDO GHOV FRQVXPV GH FDGD TXDGUH GH FRPDQGDPHQW
GHVJORVVDQW OHV SRWHQFLHV DFWLYD L UHDFWLYD L HO IDFWRU GH SRWHQFLD DL[t FRP OHV KRUHV GH
IXQFLRQDPHQWDPEHOVKRUDULVSXQWDSODLYDOOLHOIXQFLRQDPHQWGHODUHGXFFLyGHIOX[LHOVKRUDULV
GHO HQFHVDLDSDJDGD7DPEpGHOHVOHFWXUHVGHPD[tPHWUH$TXHVWUHJLVWUHHVPDQWLQGUjGXUDQWHO
WHPSVGHGXUDFLyGHOFRQWUDFWHLVHUjFRQVXOWDEOHSHU,µ$MXQWDPHQWYLDZHEHQTXDOVHYROPRPHQW
/ $MXQWDPHQWSRWGHPDQDUDO $GMXGLFDWDULXQEROFDWPHQVXDOGHOHVGDGHVDXQDOWUHSURJUDPDUL
TXHOLSXJXLUHVXOWDUPpVFzPRGHSHUWUHEDOODU
/ $GMXGLFDWDULHVWjREOLJDWDPDQWHQLUGLQVGHOVSDUjPHWUHVFRUUHFWHVHOIDFWRUGHSRWHQFLDGHOHV
LQVWDOāODFLRQV SHU WDO G¶HYLWDU UHFjUUHFV L HQ FDV G¶H[LVWLU UHFjUUHFV V¶DSOLFDUDQ D O¶$GMXGLFDWDUL OHV
VDQFLRQVSUHYLVWHVDO HIHFWH
(OFjOFXOSHUFDGDSXQWGHVXEPLQLVWUDPHQWHVIDUjPHQVXDOPHQWGHGXHVIRUPHV


/DSULPHUDFDOFXODUjHOFRVWWHzULFTXHKDXULDGHWHQLUFDGDSXQWIXQFLRQDQWHQHOVUqJLPV
KRUDULVSUHYLVWRVLHOVSUHXVYLJHQWVHQDTXHOOPRPHQW(OFjOFXOHVIDUjGHIRUPDDQjORJD
DFRPV KDFDOFXODWO DQ\REMHFWLX



/D VHJRQD IRUPD GH FjOFXO YDULDUj GH OD SULPHUD SHUTXq KDXUj G XWLOLW]DU OHV GDGHV UHDOV
OOHJLGHVHQHOVHTXLSVGHFRPSWDWJH

/DFRPSDUDFLyGHOVGRVUHVXOWDWVVHUYLUjSHUGHWHFWDUGHVYLDFLRQVLSRGHUDQDOLW]DUOHVFDXVHVGH
OHV PDWHL[HV $TXHVWV FjOFXOV L FRPSDUDWLYD JHQHUDUDQ XQ LQIRUPH TXH KDXUj G DFRPSDQ\DU OD
IDFWXUDPHQVXDO
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'HODPDWHL[DPDQHUDHVJHVWLRQDUjO HQWUDGDHQIXQFLRQDPHQWLO DEDVWGHODUHGXFFLyGHIOX[/D
UHGXFFLy GHIOX[ HQWUDUj HQ IXQFLRQDPHQWVHJRQV HOVFULWHULV HVWDEOHUWV DO GRFXPHQW ³0HPzULD HQ
JUDXG¶LQYHUVLyGHO¶(QOOXPHQDWS~EOLFGHO¶$PHWOODGHO9DOOqV´
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/ $GMXGLFDWDULLQFRUSRUDUjDOUHJLVWUHGHOHVGDGHVREWLQJXGHVGHLVHTXLSVGHFRPSWDWJHHOVFjOFXOV
IHWV GHV GH O LQLFL GHO FRQWUDFWH $QXDOPHQW O $GMXGLFDWDUL OOLXUDUj D O $MXQWDPHQW  XQ  LQIRUPH  TXH
DJUXSLWRWVHOVFjOFXOVLLQFLGqQFLHVGHO DQ\YHQoXW
&RQWUROGHOVFRQVXPVQRDXWRULW]DWV

/ $MXQWDPHQW IDFLOLWDUj  OHV GDGHV G DOWUHV FRQVXPVFRQQHFWDWV  D OD  [DU[D G HQOOXPHQDW  S~EOLF
FRP SHU H[HPSOH VHPjIRUV JUXSV GH SUHVVLy HVWDFLRQV PHWHRUROzJLTXHV HQOOXPHQDW GH 1DGDO
HWFLO $GMXGLFDWDULIDUjXQDHVWLPDFLyGHOVHXFRQVXPGXUDQWHOVSULPHUVPHVRVGHOFRQWUDFWH
$TXHVWVFRQVXPVHVGHVFRPSWDUDQGHOFRQVXPDQXDOOOHJLWSHOVLVWHPDDO KRUDGHFRPSWDELOLW]DU
HOVFRQVXPVDQXDOVLFRPSDUDUORVDPEHOVFRQVXPVWHzULFV
/ $GMXGLFDWDULKDXUjGHGHVFRQQHFWDUOHV LQVWDOāODFLRQVDOLHQHV DODLQVWDOāODFLyG¶HQOOXPHQDWS~EOLF
TXHSRJXHVVLQHVWDUKRGHPDQHUDLUUHJXODULFRPXQLFDUKRDO $MXQWDPHQW

2SWLPLW]DFLyGHOHVWDULIHVHOqFWULTXHVLSRWHQFLHVFRQWUDFWDGHV

/ HPSUHVDFRQWUDFWLVWDWLQGUjO REOLJDFLyG DFWXDOLW]DUODSRWHQFLDFRQWUDFWDGDDPHVXUDTXHHVYDJLQ
IHQWOHVVXEVWLWXFLRQVMDTXHKLKDXUjXQDUHGXFFLyGHSRWHQFLDRSHUSRVWHULRUVPRGLILFDFLRQVGH
OHVLQVWDOāODFLRQVLSURFHGLUjDOHVDFWXDOLW]DFLRQVGHOHVWDULIHVFRQWUDFWDGDHVDPEODFRPSDQ\LD
FRPHUFLDOLW]DGRUDGXUDQWWRWDODGXUDGDGHOFRQWUDFWH
7HOHPHVXUDDOVTXDGUHV

([SORWDFLyGHVLVWHPHVGHFRQWUROFHQWUDOLW]DW

7DO FRP V HVSHFLILFD HQ DOWUHV SXQWV G DTXHVW SOHF HO FRQWURO FHQWUDOLW]DW GH OHV  LQVWDOāODFLRQV
V H[LJHL[ L QR HV FRQWHPSOD FDS FRPSHQVDFLy HFRQzPLFD SHU OD VHYD LQVWDOāODFLy QLPDQWHQLPHQW
/ H[SORWDFLy G DTXHVWV VLVWHPHV HV GLULJLUj GHV GHO FHQWUH GH FRQWURO TXH KDXUj GH GLVSRVDU
O $GMXGLFDWDUL L DO TXDO HV FRQQHFWDUDQ WRWV HOV TXDGUHVGH FRPDQGDPHQWMD VLJXL OD FRQQH[Ly YLD
PzGHP*60RYLDUDGLR/HVGHVSHVHVGHPDQWHQLPHQWGHLVVLVWHPHVGHFRPXQLFDFLyWDPEpYDD
FjUUHFGHO $GMXGLFDWDULLSDVVDUDQDQRPGHO $MXQWDPHQWXQDYHJDGDILQDOLW]LHOFRQWUDFWH
(O OLFLWDGRU KDXUj G HVSHFLILFDU HQ OD VHYD RIHUWD HO IXQFLRQDPHQW TXH WLQGUj L FRP VHQ IDUj
O H[SORWDFLySHUWDOGHPLOORUDUHOFRQWUROGHODGHVSHVDHQHUJqWLFDLSHUDGDSWDUODPHWRGRORJLDTXH
SURSRVDSHUO H[HFXFLyGHOD3L3
(OV RIHULPHQWV IHWV D OHV RIHUWHV SDVVHQ D VHU FRQWUDFWXDOV XQ FRS O DGMXGLFDFLy pV HIHFWLYD L V KD
VLJQDWHOFRQWUDFWHFRUUHVSRQHQWSHUODTXDOFRVDHOVLVWHPDRIHUWVLpVHOFDVKDXUjGHIXQFLRQDU
VHJRQV V KDJL H[SUHVVDW HQ O RIHULPHQW 8Q FRS LQVWDOāODW TXHGDUj FRP XQ HOHPHQW PpV GH OD
LQVWDOāODFLyLODVHYDSURSLHWDWVHUjO HTXLYDOHQWGHOVDOWUHVHOHPHQWVQRSRGHQWVHUUHWLUDWQLGHL[DW
HQ GHV~V D FULWHUL GH , µ$GMXGLFDWDUL (O VHX PDQWHQLPHQW TXHGDUj  GLQV GH OHV REOLJDFLRQV
FRQWUDFWXDOV
4XDOVHYRO VLVWHPD TXH V RIHUHL[L KD GH SHUPHWUH D O $MXQWDPHQW FRQVXOWDU  D GLVWDQFLD  WRWHV  OHV
GDGHVHQHOPRPHQWTXHYXOJXLLGLVSRVDUG HOOHVHQGHVFRQQH[LySHUWUDFWDUOHVGHODIRUPDTXH
HVWLPLPpVFRQYHQLHQW
/D IRUPDFLy L DVVHVVRUDPHQW GH OHV SHUVRQHV TXH ,  $MXQWDPHQW GHVWLQL D IHU HO VHJXLPHQW GHO
VLVWHPDKDXUjG HVWDULQFORVDGLQVGHLVFRVWRVG LPSOHPHQWDFLyLGHFRQVHUYDFLy
0DQWHQLPHQWGHO LQYHQWDULDOIDQXPqULFLFDUWRJUjILF
www.arcintegral.comServeis d’Enginyeria i Arquitectura
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/ DGMXGLFDWDULpVUHVSRQVDEOHGHIHUXQVHJXLPHQWDFXUDWGHLVFRQVXPVGHOVTXDGUHVTXHJRYHUQHQ
O HQOOXPHQDW H[WHULRU (Q DTXHVW VHQWLW FDOGUj LQVWDOāODU VLVWHPHV GH WHOHOHFWXUD D GLVWDQFLD GHLV
TXDGUHV (O SOHF GHL[D REHUW HO VLVWHPD D OHV SURSRVWHV TXH YXOJXL IHU FDGD RIHUHQW 8Q FRS
LPSODQWDWHOVLVWHPDKDXUjGHVHUPDQWLQJXWSHU,µ$GMXGLFDWDULO $MXQWDPHQWKLKDXUjGHWHQLUDFFpV
L TXHGDUj SURSLHWDW GH O $MXQWDPHQW DO ILQDO GH OD FRQFHVVLy (OV FRVWRV GH OD LQYHUVLy LQLFLDO KDQ
TXHGHQLQFORVRVGLQVGHO LPSRUWJOREDOGHOD3LHOVFRVWRVGHOVHXPDQWHQLPHQWGLQVOD3
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/ $GMXGLFDWDULHODERUDUjXQLQYHQWDULGHO HQOOXPHQDWS~EOLFVHJRQVO¶DSDUWDW6LVWHPDLQIRUPjWLF
FHQWUDOLW]DWSHUDODJHVWLyGHOVHUYHL
/ $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDPDQWHQLUDOGLDGXUDQWWRWHOSHUtRGHGHYLJqQFLDGHOFRQWUDFWHWDQWOD
LQIRUPDFLyFDUWRJUjILFDFRPO DOIDQXPqULFDDVVRFLDGD
6 KDXUDQ GH PDQWHQLU DO GLD WRWHV OHV GDGHV GH OHV QRYHV LQVWDOāODFLRQV UHFHSFLRQDGHV GH
PRGLILFDFLRQVGHOHVH[LVWHQWVTXHV DQLUDQLQFORHQWDO LQYHQWDUL
7RWVHOVSXQWVGHOOXPLTXDGUHVGHFRPDQGDPHQWGLVSRVDUDQItVLFDPHQWG XQDGKHVLXSHUWDOGH
TXHVLJXLIjFLOPHQWLGHQWLILFDEOH

$QXDOPHQWHVSUHVHQWDUjXQLQYHQWDULDFWXDOLW]DWDPEHOVSODQRLVFRUUHVSRQHQWVHQIRUPDWSDSHU
/ LQYHQWDUL GHO SURJUDPD LQIRUPjWLF V¶DFWXDOLW]DUj SHUPDQHQWPHQW GH PDQHUD  TXH  ,  $MXQWDPHQW
SRGUjFRQVXOWDUDWUDYpVGHODZHEODLQIRUPDFLyTXHQHFHVVLWL
&RQWUROG LOOXPLQDQFLHV

(QFDSFDVHOVQLYHOOVOXPtQLFVSRGUDQVHULQIHULRUVDOVGHILQLWVDOD³ 0HPzULDHQJUDXG¶LQYHUVLyGH
O¶(QOOXPHQDWS~EOLFGHO¶$PHWOODGHO9DOOqV´ VHJRQVV¶HVWDEOHL[HPHOUHJODPHQWGH5'

$TXHVW VLVWHPD SURSRVDW KDXUj GH SHUPHWUH SRGHU SDVVDU OHV GDGHV G LOOXPLQDQFLD SUHVHV D LO
OXPLQDQFLD PLWMD (P  D OD FDOoDGD SHU WDQW FDOGUj SURSRVDU XQ VLVWHPD SHU H[WUDSRODU OH GDGHV
SUHVHVDPEDTXHVWVLVWHPDDGDGHV(PVHJRQVUHJODPHQWGHPRVWUDQWDPEH[HPSOHVUHDOVLD
GLIHUHQWV DOoDGHV TXH V DSUR[LPHQ DOPj[LP D OHV GDGHV FDOFXODGHVPLWMDQoDQW HOPqWRGH GHOV 
SXQWV$PpVSHUDFDGDWLSXVG HQOOXPHQDWHVGHILQLUDQXQVSXQWVGHPHVXUDR]RQHVRQHVIDUDQ
HOV HVWXGLV SHULzGLFV G LOāOXPLQDQFLHV GHILQLQW DTXHVWD ]RQD WLSXV FRP DTXHOOD VXSHUItFLH  GH  YLDO
FRPSUHVDHQWUHGRVSXQWVFRQVHFXWLXVTXHVLJXLUHSUHVHQWDWLYDGHODUHVWDGHOD YLDDPEHOPDWHL[
VLVWHPD L GLVSRVLFLy GH SXQWV L QR UHEL LQIOXHQFLHV G DOWUHV LOOXPLQDFLRQV /D IRUPD GH SUHQGUH OD
PHVXUD VHUj OD GHOV  R  SXQWV 1R HV GHILQHL[ OD SHULRGLFLWDW G DTXHVWHV PHVXUHV SHUTXH HV
IDUDQ FRP D DFFLRQV FRPSOHPHQWDULHV R GH FRPSURYDFLy D OHV IHWHV SHU O HODERUDFLy GHO PDSD
G LOāOXPLQDQFLHV
$PpVDPpVGHIDFLOLWDUHOVDU[LXVSHUSRGHUYHXUHHOVUHVXOWDWVHQYLVRUVXQLYHUVDOV WLSXV*RRJOH
(DUWK V¶KDXUjGHIDFLOLWDUWDPEpODWDXODGHGDGHVDPEHOYDORUGH((DFDOoDGD(PDFDOoDGD;
<ODWLWXGLORQJLWXGDL[tFRPWDPEpDGMXGLFDUODGDGDGH(PDFDGDSXQWGHOOXPGHO LQYHQWDULMD
VLJXLGHIRUPDGLUHFWHRDWUDYpVG XQFDPSTXHHVSXJXLHQWUHOODoDU/ $MXQWDPHQWSRGUjGHPDQDU
HQTXDOVHYROPRPHQWXQDFRPSURYDFLyDPEHOPqWRGHGHLVSXQWV

$XGLWRULD(QHUJqWLFD3HUPDQHQW
$PEXQDSHULRGLFLWDWPtQLPDDQXDO, $GMXGLFDWDULSUHVHQWDUjDO $MXQWDPHQWXQDQjOLVLGHOFRQVXP
H[LVWHQWLXQHVWXGLSURSRVDQWPLOORUHVLFDQYLVTXHFRQWULEXHL[LQDO HVWDOYLG HQHUJLD

 35(67$&,Ï3 0$17(1,0(17
,QWURGXFFLy
/D FRQVHUYDFLy SUHYHQWLYD Wp FRP D REMHFWLX PDQWHQLU OHV LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW S~EOLF L
VHPjIRUV GLQV G XQ DGHTXDW QLYHOO GH IXQFLRQDPHQW FRQWURODQW HOV VHXV HOHPHQWV L UHDOLW]DQW
RSHUDFLRQVJHQHUD,VSHUWDOGHUHGXLUDOPtQLPOHVDYDULHVLOHVRSHUDFLRQVQRSURJUDPDGHV
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(OV OLFLWDGRUV SUHVHQWDUDQ HQ OHV VHYHV RIHUWHV XQ VLVWHPD GH PHVXUDPHQW G¶LOāOXPLQDFLy TXH
SHUPHWLHODERUDUGHPDQHUDUDSLGDLHILFDoXQPDSDG LOāOXPLQDQFLHVDO HL[GHODFDOoDGDSHUWRWHO
PXQLFLSL/HVLQWHUGLVWDQFLHVHQWUHGRVYDORUVOLQHDOVUHJLVWUDWVQRVXSHUDUDQHOVWUHVPHWUHVHQFDS
FDV(QYLHVGHPDOWDDPSODGDVHUjH[LJLEOHPpVG XQDSDVVDGDSHUREWHQLUUHVXOWDWVPpVILDEOHV
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3HU DOWUD EDQGD FDOGUj GXU D WHUPH XQ FRQWURO GHLV HOHPHQWV L GH OD LQVWDOāODFLy DPE O REMHFWLX GH
ORFDOLW]DULQFRUUHFFLRQVHQHOVHXHVWDWSURFHGLQWDODVHYDUHSDUDFLyLWUDFWDQWDOPDWHL[WHPSVGH
SUHYHQLUOHVPLWMDQoDQWODFRPSURYDFLySHULzGLFDGHWRWVHOVHOHPHQWVTXHOHVFRPSRVHQ
/HVLQVSHFFLRQVKDXUDQGHVHUGLUQHVLQRFWXUQHV

/ $GMXGLFDWDULKDXUjGHSUHQGUHOHVPHVXUHVQHFHVVjULHVSHUDTXHHOVVHXVLQVSHFWRUVGXJXLQD
WHUPHOHVWDVTXHVDSOHQDVDWLVIDFFLyKDYHQWGHVHUVXEVWLWXwWVVLSHUSDUWPXQLFLSDOV REVHUYDTXH
HOV UHVXOWDWV DSRUWDWV QR V DWHQHQ D OD UHDOLWDW R OHV RSHUDFLRQV UHDOLW]DGHV QR VyQ GH TXDOLWDW
DFFHSWDEOH VHQVH SHUMXGLFL GH OHV VDQFLRQV FRQWUDFWXDOV D TXH SRJXHVVLQ GRQDU OORF DTXHVWHV
GHILFLqQFLHV
'XUDQWODLQVSHFFLyGLUQDHVFRPSURYDUjO HVWDWGHOVXSRUWVLOOXPHQHUHVYHULILFDQWVHDPpVGHLV
GHVSHUIHFWHVQRUPDOVDWULEXwEOHVDO ~VQRUPDOGHOHVLQVWDOāODFLRQVHOVRFDVLRQDWVSHUWHUFHUV(Q
DTXHVW~OWLPFDVFDOGUjHVSHFLILFDUODFDXVDGHLVGHVSHUIHFWHVDL[tFRPODVLWXDFLyRHPSODoDPHQW
GHOVIHWV
7RWV HOV GHVSHUIHFWHV KDXUDQ GH VHU LQIRUPDWV DOV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV L HOV UHIHUHQWV D
WHUFHUV TXH HV UHJLUDQ SHU OD 3UHVWDFLy 3 GHO SUHVHQW 3OHF  KDXUDQ GH VHU SUHVVXSRVWDWV SHU
O $GMXGLFDWDULLUHSDUDWVXQFRSHOVGRQLQO DSURYDFLy
7DPEp HV SURFHGLUj GXUDQW HO GLD D OD YHULILFDFLy GH OHV OtQLHV L FHQWUHV GH FRQWURO LQVWDOāODFLy
HOqFWULFD GH SXQWV GH OOXP L D OD UHSDUDFLy G DYDULHV L GHVSHUIHFWHV DL[t FRP OD FRPSURYDFLy GH
IDOOLGHVHQHOVLVWHPDG HQFHVD

/D LQVSHFFLy QRFWXUQD SHU OD FRPSURYDFLy GHO IXQFLRQDPHQW GH OHV OjPSDGHV L OD GLUQD SHU OD
FRPSURYDFLy GH O HVWDW PHFjQLF GHLV VXSRUWV HV UHDOLW]DUj VHJRQV HOV DSDUWDWV GHVFULWV PpV
HQGDYDQW KDYHQWVH GH SUHVHQWDU LQIRUPH DOV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV PLWMDQ DPE FRUUHX
HOHFWUzQLF

0HQVXDOPHQW HV SUHVHQWDUj XQ LQIRUPH D O $MXQWDPHQW GH OHV LQVSHFFLRQV UHDOLW]DGHV RQ
V HQXPHUDUDQ L GHILQLUDQ OHV DQRPDOLHV GHWHFWDGHV DL[t FRP OHV DFWXDFLRQV SUHYLVWHV L O RUGUH GH
SULRULWDWV
/ $GMXGLFDWDUL KDXUj GH GXU XQD ILW[D GH FRQWURO SHU TXDGUH GH PDQLREUD L SHU SXQW GH OOXP 8QD
FRSLDGHFDGDVFXQDG DTXHVWHVILW[HVVHUjOOLXUDGDDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVDPEODILQDOLWDW
TXH,µ$MXQWDPHQWGLVSRVLGHWRWHVOHVGDGHVFRPSOHUWHVGH OHVLQVWDOāODFLRQVHOVHXIXQFLRQDPHQW
OHVDQRPDOLHVGHWHFWDGHVLOHVVHYHVFDXVHV(OIRUPDWG DTXHVWDILW[DSRGUjVHUPRGLILFDGDHQFDV
GHTXHHQODSUDFWLFDGHOVHUYHLKRDFRQVHOOLLVLJXLDSURYDGD ODPRGLILFDFLySHOV6HUYHLV7qFQLFV
0XQLFLSDOV
(OV 6HUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV KDXUDQ G DSURYDU SUqYLDPHQW HOV WLSXV L PDUTXHV GH WRWV HOV
HOHPHQWV TXH V XWLOLW]LQ HQ DTXHVWHV RSHUDFLRQV / $GMXGLFDWDUL RIHULUj DOWHUQDWLYHV HQ FDV TXH OD
SURSRVWDLQLFLDOQRIDVDFFHSWDGDSHU,µ$MXQWDPHQW
(OV WUHEDOOV GH PDQWHQLPHQW SUHYHQWLX HV UHDOLW]DUDQ VHJRQV OHV SURJUDPDFLRQV RIHUWDGHV SHU
O $GMXGLFDWDUL DPE HO PtQLP TXH GHPDQD HO SUHVHQW SOHF L G DFRUG DPE HOV 6HUYHLV 7qFQLFV
0XQLFLSDOV
/ $GMXGLFDWDULLQIRUPDUjDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVDPEKRUHVG DQWLFLSDFLyGHOOORFGDWDL
WLSXV G RSHUDFLy D UHDOLW]DU SHU WDO TXH ,  $MXQWDPHQW SXJXL HVWDEOLU XQ SOD GH FRPSURYDFLRQV L
YHULILFDFLRQVVLDL[tKRHVWLPDRSRUW~
0HQVXDOPHQW , µ$GMXGLFDWDUL OOLXUDUj D ,  $MXQWDPHQW XQ OOLVWDW GH OHV RSHUDFLRQV GH FRQVHUYDFLy
3UHYHQWLYDH[HFXWDGHVGXUDQWHOPHVDQWHULRUDL[tFRPODSUHYLVLyGHIHLQHVSHOVSURSHUVGLHV
5HVWHQLQFORVHVHQODSUHVWDFLyGH0DQWHQLPHQWWRWHVDTXHOOHVDFWXDFLRQVTXHVLJXLQSHUWLQHQWVD
FULWHUL GHLV 670 L GH FDLUH HVSRUjGLF R SXQWXDO SHU OD PLOORUD GH OHV LQVWDOāODFLRQV L TXH  QR
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(Q OD LQVSHFFLy QRFWXUQD HV FRPSURYDUj HO QRPEUH GH OjPSDGHV TXH QR IXQFLRQHQ DL[t FRP OHV
SRVVLEOHV GHILFLqQFLHV HQ OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GH O HQHUJLD HOqFWULFD VXEPLQLVWUDGD L HV SRUWDUDQ D
WHUPH OHVLQVSHFFLRQVIRWRPqWULTXHV
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UHTXHUHL[LQGHPDWHULDOVQLG REUDFLYLO

(ODERUDFLyG XQ3ODGH0DQWHQLPHQW3UHYHQWLXG LQVWDOāODFLRQVG HQOOXPHQDWS~EOLF
(OV OLFLWDGRUV KDXUDQ GH SUHVHQWDU XQ 3OD GH 0DQWHQLPHQW 3UHYHQWLX L GH OHV OQVSHFFLRQV GH OD
LQVWDOāODFLyDPEHOFRUUHVSRQHQWFDOHQGDULG DFWXDFLRQVGXUDQWODIDVHGHOLFLWDFLyGHOFRQWUDFWH(Q
DTXHVW3ODGH0DQWHQLPHQWLOQVSHFFLRQVHVGHWDOODUDQOHVIHLQHVSHULRGLFLWDWSODQLILFDFLyHQFDGD
VHFWRUGHOPXQLFLSLLGDWHVG LQLFLLILQDOGHOHVHVPHQWDGHVIHLQHV

'XUDQW HO SULPHU WULPHVWUH O $MXQWDPHQW DSURYDUj DTXHVW 3OD GH 0DQWHQLPHQW 3UHYHQWLX SUqYLD
LQFOXVLyG DTXHOOHVTHVWLRQVTXHXQDYHJDGDFRQVHQVXDGHVHQWUHOHVSDUWVHVFUHJXLFRQYHQLHQW
/ $GMXGLFDWDULHPHWUjLQIRUPHVSHULzGLFVHQHOVTXHLQGLFDUjHOJUDXG DYDQoGHO3ODGH0DQWHQLPHQW
3UHYHQWLXGHVJORVVDWSHUIHLQHVL]RQHV
$TXHVW3ODHVIDUjG DFRUGDPEHOVHJHQWVSXQWV
,QVSHFFLyLQLFLDOGHOHVLQVWDOāODFLRQVSHUXQD(,&

,QVSHFFLRQVSHULzGLTXHVGHOHVLQVWDOāODFLRQVSHUXQD(,&DOOODUJGHOFRQWUDFWH
9HULILFDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQV

&RQWUROGHIXQFLRQDPHQWGHOVSXQWVGHOOXPHQVHUYHL

&RQWUROGHO HVWDWGHOVHOHPHQWVPHFjQLFVGHOVSXQWVGHOOXPLVHPjIRUV
&RQWUROGHOHVFDQDOLW]DFLRQVLOtQLHVG DOLPHQWDFLy
)DFWRUGHPDQWHQLPHQW

1HWHMDGHOOXPHQHUHVLzSWLTXHVGHVHPjIRUV

3LQWXUDSURWHFFLyQHWHMDLQXPHUDFLyGHVXSRUWVGHSXQWVG HQOOXPHQDWLVHPjIRUVGHSHULRGLFLWDW
PtQLPDGHDQ\V

1HWHMDGHSDSHUVHQJDQ[DWVDOHVFROXPQHVLTXDGUHV
2ULHQWDFLyGH SURMHFWRUV

&RQWUROGHUDVHVLREUHVDODYLDS~EOLFD
'HVUDWLW]DFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQV

&RQWUROGHODFRQWDPLQDFLyOXPtQLFD
(QOOXPHQDWGH1DGDO

 ,QVSHFFLyLQLFLDOGHOHVLQVWDOāODFLRQVSHUXQD(,&
/¶HQGHPjGHODIRUPDOLW]DFLyGHOFRQWUDFWHO $MXQWDPHQWIDFLOLWDUjOHV$FWHVG¶LQVSHFFLyUHDOLW]DGHV
SHU O¶(,& SHU WDO TXH VLJXLQ HVWXGLDGHV SHU O DGMXGLFDWDUL L GLQV HO SULPHU PHV GH FRQWUDFWH
O $GMXGLFDWDUL HVWXGLDUj OHV DFWHV FLWDGHV  FRPSURYDUj  OHV DFWXDFLRQV IHWHV ILQV DO PRPHQW SHU
VXEVDQDUHOVGHWHFWHVLHODERUDUjXQOOLVWDWGHOVTXDGUHVRQSHUVLVWHL[HQHOVGHIHFWHVGHWDOODQWQH
FDGDVFXQG¶HOOV
,GLQVGHOSULPHUPHVGHFRQWUDFWHHQDTXHOOVTXDGUHVTXHQRH[LVWHL[LQ$FWHVG¶LQVSHFFLySHUXQD
(,& O¶$GMXGLFDWDUL FRQWUDFWDUj D XQD (,& (O UHVSRQVDEOH GHO FRQWUDFWH SHU SDUW GH O DGMXGLFDWDUL
DFRPSDQ\DUj DO WqFQLF H O HQWLWDW GH FRQWURO L HODERUDUj XQ LQIRUPH DYDOXDQW OHV SRVVLEOHV
GHILFLqQFLHVQRUPDWLYHV(OFRVWGHOHVWD[HVRILFLDOVDVDWLVIHUDOD(,&HVWDQWLQFORVHVHQHOSUHVHQW
FRQWUDFWH
)LQDOLW]DGHV OHV LQVSHFFLRQV SHU SDUW GH OD (,& O¶$GMXGLFDWDUL SURFHGLUj D OD VHYD YDORUDFLy
HFRQzPLFDVHJRQVHVWDEOHL[HOSUHVHQW3OHFSHUWDOGHVXEVDQDUHOVGHIHFWHV
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 ,QVSHFFLRQVSHULzGLTXHVGHOHVLQVWDOāODFLRQVDOOODUJGHOFRQWUDFWHSHUXQD(,&
$TXHVWHV LQVSHFFLRQV V KDXUDQ GH FRQWLQXDU HIHFWXDQW DO OODUJ GHO FRQWUDFWH VHJRQV O¶HVWDEOHUW
QRUPDWLYDPHQWHVVHQWDFjUUHFGHOFRQWUDFWLVWDHOFRVWGHOHVWD[HVRILFLDOVDVDWLVIHUDOHV(,&SHU
OHVLQVSHFFLRQV
/¶$GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDDSRUWDUO DMXGDLSHUVRQDOG DFRPSDQ\DPHQWDOVWqFQLFVGHOHV(,& V
SHUHIHFWXDUOHVLQVSHFFLRQVVLJQDUOHVDFWHVG LQVSHFFLyLSURFHGLUDODVHYDYDORUDFLyHFRQzPLFD
VHJRQVHVWDEOHL[HOSUHVHQW3OHFSHUWDOGHVXEVDQDUHOVGHIHFWHV
/¶$GMXGLFDWDULTXHGDUj DWRWVHOVHIHFWHVFRPDPDQWHQLGRURILFLDOGHOHVLQVWDOāODFLRQVLDWDOHIHFWH
HVWDUj REOLJDW D VXEVFULXUH HOV GRFXPHQWV QHFHVVDULV SHUD SUHVHQWDU GDYDQW GHLV 6HUYHLV
7HUULWRULDOV G¶LQG~VWULD GH OD *HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D GH OHV (QWLWDWV G¶,QVSHFFLy L &RQWURO R
RUJDQLVPHVTXHOHVSXJXLQVXEVWLWXLU

9HULILFDFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQV

LQGHSHQGHQWPHQW GH O HVWDW O $GMXGLFDWDUL DVVXPLUj OD UHVSRQVDELOLWDW GHO FRPSOLPHQW GH OHV
REOLJDFLRQV GHULYDGHV GH OD QRUPDWLYD YLJHQW SHO TXH ID DOV FRQWUROV L LQVSHFFLRQV TXH VyQ
SUHFHSWLYHV (Q DTXHVW VHQWLW KDXUj GH PDQWHQLU VHPSUH HO GLD WRWHV OHV LQVSHFFLRQV TXH VLJXLQ
REOLJDWzULHVWDQWOHVTXHKDGHIHUO LQVWDOāODGRUFRPOHVRILFLDOVDIHUSHUXQD(,&'HWRWHVDTXHVWHV
LQVSHFFLRQHV VH Q JXDUGDUj WRWD OD GRFXPHQWDFLy JHQHUDGD DU[LYDGD HQ SDSHU L WDPEp HQ IRUPDW
GLJLWDO
$TXHOOD GRFXPHQWDFLy R UHIHUHQFLHV TXH KDJLQ GH TXHGDU GLSRVLWDGHV DOV TXDGUHV HVWDUDQ HQ HO
VHXOORFDEDQVGHILQDOLW]DUHOSULPHUDQ\GHFRQWUDFWH
$ EDQGD GH OHV LQVSHFFLRQV UHJODPHQWDULHV O $GMXGLFDWDUL IDUj OD YHULILFDFLy GH OHV LQVWDOāODFLRQV
$TXHVWDYHULILFDFLyWLQGUjXQDSHULRGLFLWDWDQXDOLDIHFWDUjDWRWVHOVHOHPHQWVGHOTXDGUHLQFORHQW
HOSURSLDUPDULDL[tFRPHOJUHL[DWGHSDQ\VLIURQWLVVHV/HVSULQFLSDOVRSHUDFLRQVGHFRQWUROTXHHV
IDUDQVHUDQ
$OVFHQWUHVGHFRPDQGDPHQW

&RPSURYDFLyGHOFDOLEUDWLIXQFLRQDPHQWGHLVGLVSRVLWLXVGHPDQLREUDLSURWHFFLy&RPSURYDFLyGHO
IXQFLRQDPHQWGHLVGLVSRVLWLXVG DFFLRQDPHQW
&RPSURYDFLyGHOWHPSVG DFFLRQDPHQWGHOVGLIHUHQFLDOV&RPSURYDFLyGHODWHQVLyG HQWUDGD
&RPSURYDFLyGHODLQWHQVLWDWGHIDVHLOtQLDGHFDGDFLUFXLW&RPSURYDFLyGHODLQWHQVLWDWGHIDVHL
OtQLDJHQHUDO
&RPSURYDFLyGHO HTXLOLEUDWGHIDVHV
&RPSURYDFLyGHOIDFWRUGHSRWHQFLD
&RPSURYDFLyG HOHPHQWVPHFjQLFVLGHWDQFDPHQWGHOFHQWUHG DOORWMDPHQW
&RPSURYDFLyGHOVHOHPHQWVPHFjQLFVLGHWDQFDPHQWGHOHVSRUWHVGHO DUPDULG DOORWMDPHQWGHOV
TXDGUHV
0HVXUDSUHVDGHWHUUDLUHVLVWqQFLDG DwOODPHQW
1HWHMDJHQHUDODMXVWLJUHL[DWJHGHFRQWDFWHVLFRQQH[LRQV HVWLQGUjHVSHFLDOPHQWHQFRPSWHTXH
WRWVHOVHOHPHQWVGHOTXDGUHHVWLJXLQEHQFROODWVOHVWDSHVEHQSRVDGHVLHOTXDGUHQHWLQWHULRUPHQW
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/ $GMXGLFDWDULWpODREOLJDFLyGHPDQWHQLUOHVLQVWDOāODFLRQVHQHOPDWHL[HVWDWTXHOHVKDUHEXWSHO
TXHIDDFRPSOLPHQWGHODQRUPDWLYD6LSHUOHVLQYHUVLRQVSUHYLVWHVHQOD3UHVWDFLy3RDOWUHV
TXH SXJXLQ IHUVH GXUDQW OD GXUDGD GH OD FRQFHVVLy HV PLOORUHQ HOHPHQWV R OHV FRQGLFLRQV  GH
IXQFLRQDPHQWG DTXHVWVO $GMXGLFDWDULKDXUjGHPDQWHQLUVHPSUHOHVLQVWDOāODFLRQVHQHOPLOORUGHOV
HVWDWV
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LH[WHULRUPHQWHYLWDQWODSUHVHQFLDGHFDUWHOOVLDQXQFLVLHVQXPHUDUjGHQRXVLFDO
1HWHMDH[WHULRUFDL[DG DOORWMDPHQW

1HWHMDLQWHULRUGHOVTXDGUHVLDMXVWDUHOVERUQHVGHFRQQH[Ly
&RPSURYDFLyGHO HVWDWGHLVFRPSWDGRUV
/HFWXUDGHFRPSWDGRUV

&RPSURYDFLyGHO¶HTXLSGHWHOHPHVXUD
0HVXUDGHSUHVDGHWHUUD

&RPSURYDFLyG DwOODPHQWVHQWUHFRQGXFWRUVLHQWUHFRQGXFWRULWHUUD
&RPSURYDFLy&'7DILQDOGHOtQLD

$ O LQWHULRU GHO TXDGUH HV FROāORFDUj XQD HWLTXHWD DXWRDGKHVLYD RQ FRQVWDUj HO Q~PHUR G RUGUH GH
WUHEDOODPEODGDWDHQTXHV KDHIHFWXDWODLQVSHFFLy
$OVSXQWGHOOXP

&RPSURYDFLyGHOFDOLEUDWGHLVGLVSRVLWLXVGHSURWHFFLy
&RPSURYDFLyGHODUHVLVWqQFLDGHODSUHVDGHWHUUD
&RPSURYDFLyLHQJUHL[DWGHSRUWHOOHV

&RPSURYDFLyGHO HVWDWItVLFGHODOOXPHQHUD
&RPSURYDFLyGHLVHTXLSVDX[LOLDUV

&RPSURYDFLyGHODFDL[DGHSURWHFFLy

&RPSURYDFLyGHO HVWDWHOqFWULFLQWHULRUGHOVXSRUW

(QHOFDVGHSURMHFWRUVV¶RULHQWDUjFRUUHFWDPHQWSHUHYLWDUODFRQWDPLQDFLyOOXPLQRVD
$OHVFDQDOLW]DFLRQVLOtQLHVGHGLVWULEXFLy

&RPSURYDFLyGHODUHVLVWqQFLDG¶DwOODPHQWLODUHVLVWqQFLDGHWHUUD
0HVXUDGHODUHVLVWqQFLDGHWHUUDGHOVEDL[DQWV
0HVXUDGHODWHQVLyDO LQLFLLDOILQDOGHODOtQLD

&RPSURYDFLyGHFDLJXGHVGHWHQVLyDOILQDOGHOtQLHV
0HVXUDGHODLQWHQVLWDWGHIXLWD

&RPSURYDFLyG DUTXHWHVLWXEVGHFDQDOLW]DFLy
(O&RQWUDFWLVWDOOLXUDUjDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVODSURJUDPDFLyG DTXHVWHVUHYLVLRQVSHUDOD
VHYDDSURYDFLy
(QDTXHVWHVFRPSURYDFLRQVHVWLQGUjHQFRPSWHO HVWDEOHUWWDQWHQHO5HJODPHQW(OHFWURWqFQLFSHUD
%DL[D7HQVLyFRPHQHO5HJODPHQWGH9HULILFDFLRQV(OqFWULTXHV(OVHOHPHQWVGHIHFWXRVRVKDXUDQ
GH VHU VXEVWLWXwWV SHU DOWUHV G LJXDOV FDUDFWHUtVWLTXHV TXH HOV LQLFLDOV R VLPLODUV TXH KDJLQ HVWDW
DFFHSWDWVSHOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOV
(O&RQWUDFWLVWDDPERFDVLyGHFDGDYHULILFDFLyOOLXUDUjD/ $MXQWDPHQWXQDILW[DLQGLYLGXDOLW]DGDSHU
TXDGUH GH FRPDQGDPHQW HVFRPHVD L VHFWRU HQ HO TXH HV GHWDOODUDQ WRWHV  OHV  RSHUDFLRQV
UHDOLW]DGHVSHUDODVHYDFRPSURYDFLyG DFRUGDPEODLQVWUXFFLy
4XDQ HQ XQD LQVSHFFLy DSDUHJXLQ GHWHFWHV DPE HO UHVXOWDW GH OD PDWHL[D V KL DFRPSDQ\DUj XQD
SURSRVWDG HVPHQDTXHLQFORXUj
/HVXQLWDWVG REUDDUHDOLW]DULQFORHQWHOVPDWHULDOVLODVHYDLQVWDOāODFLy
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7HPSVHQTXHOHJDOPHQWKDGHHVWDUUHVROWHOGHIHFWH

&DGD TXDGUH KDXUj GH GLVSRVDU HQ HO VHX LQWHULRU G XQ SOjQRO DPE O HVTXHPD XQLILODU GH OD
LQVWDOāODFLy DPE LQGLFDFLy GH OHV OtQLHV GH VRUWLGD L OHV FDUUHJXHV GH FDGD XQD G HOOHV 4XDOVHYRO
PRGLILFDFLy TXH V¶HIHFWXw HQ XQ TXDGUH GH PDQLREUD KDXUj GH TXHGDU UHIOHFWLGD  HQ HO SOjQRO  L
WDPEpVHUjIDFLOLWDGDXQDFRSLDDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOV
7RW HOV HOHPHQWV GHO TXDGUH GH PDQLREUD DL[t FRP OHV VRUWLGHV GH OtQLHV KDXUDQ  G HVWDU
GHJXGDPHQWVHQ\DOLW]DWV

&RQWUROGHIXQFLRQDPHQWGHOVSXQWVGHOOXPHQVHUYHL

7RWV HOV SXQWV GH OOXP L FRVVRV GH VHPjIRUV KDXUDQ GH VHU LQVSHFFLRQDWV GXUDQW OHV KRUHV GH
IXQFLRQDPHQW DPE XQD SHULRGLFLWDW PtQLPD GH  FRS FDGD  GLHV $ PpV G DTXHVWD LQVSHFFLy
VLVWHPjWLFD, $GMXGLFDWDULUHDOLW]DUjWRWHVOHVUHYLVLRQVHVSRUjGLTXHVTXHOLVLJXLQRUGHQDGHVSHU
O $MXQWDPHQW
'HOVUHVXOWDWVG DTXHVWDLQVSHFFLyVLVWHPjWLFDHVGRQDUjXQFRPXQLFDWSHULzGLFTXH, $GMXGLFDWDUL
OOLXUDUjPHQVXDOPHQWDOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVKDYHQWGHIHUFRQVWDUDOPDWHL[OHVVHJHQWV
GDGHV
$YDULHVGHWHFWDGHVTXDQHVYDGHWHFWDULTXLODYDGHWHFWDU

5HSDUDFLyWLSXVG DYDULDUHSDUDFLyHIHFWXDGDLGDWDGHODUHSDUDFLy
$OWHVGHSXQWVGHOOXPSHUUHSDUDFLyG DYDULDRWUHQFDPHQW
%DL[HVGHSXQWVGHOOXPSHUDYDULDRWUHQFDPHQW
$OWHVGHSXQWVGHOOXPSHULQDXJXUDFLy

%DL[HVGHSXQWVSHUUHWLUDGDSURYLVLRQDO
$OWHVLEDL[HVSHUFDQYLGHSRWHQFLD

7RWDOGHSXQWVGHVHUYHLSHUFDGDVHFWRUSRWHQFLDLTXDGUH

(QFDGDVFXQG DTXHVWVDSDUWDWVHVGHWDOODUjODQXPHUDFLyORFDOLW]DFLyLWLSXVGHOOXPDIHFWDWV
(QHOFDVGHUHDOLW]DUXQDLQVSHFFLyHVSRUjGLFDHVOOLXUDUjXQFRPXQLFDWDPEHOPRWLXLUHVXOWDWGH
ODPDWHL[D
(OVUHVXOWDWVGHOHVLQVSHFFLRQVSHULzGLTXHVLOHVHVSRUjGLTXHVKDXUDQGHVHUOOLXUDWVDOV6HUYHLV
7qFQLFV 0XQLFLSDOV DEDQV GH OHV  K GHO GLD VHJHQW DO TXH V KDJL LQLFLDW (OV GLOOXQV L GLHV
VHJHQWVDIHVWLXVHVOOLXUDUDQHOVFRPXQLFDWVGHOGLDDQWHULRUPHQVXDOPHQWHVIDUjXQUHVXPGH
WRWVHOFRPXQLFDWVOOLXUDWV
(OV YHKLFOHV GHVWLQDWV D LQVSHFFLy KDXUDQ G DQDU HTXLSDWV DPE GLVSRVLWLXV TXH SHUPHWLQ OD VHYD
UDSLGDORFDOLW]DFLyPLWMDQoDQWVLVWHPD*36LQFRUSRUDWHQHOYHKLFOH
(QHOFDV TXHHVGHWHFWLQOjPSDGHVIRVHVRWUHQFDGHVHVSURFHGLUjDODVHYDLPPHGLDWDUHSRVLFLy
(QHOFDVGHzSWLTXHVGHOVVHPjIRUVHOVHXFDQYLV¶HIHFWXDUjHQHOPRPHQWTXHKLKDJLQPpVGH
/('VIRVRVRTXDQODXELFDFLyGHLV/('VIRVRVSXJXLGRQDUDPDOHVLQWHUSUHWDFLRQVRSROqPLTXHV
ILJXUDGHOYLDQDQWGHVPHPEUDGDSHUHL[HPSOH 

&RQWUROGHO HVWDWGHOVHOHPHQWVPHFjQLFVGHOVSXQWVGHOOXPLVHPjIRUV
6HPHVWUDOPHQW O¶$GMXGLFDWDUL KDXUj GH UHDOLW]DU XQD LQVSHFFLy JHQHUDO GLUQD GH WRWHV OHV
LQVWDOāODFLRQV SHU WDO GH FRPSURYDU O HVWDW GH FRQVHUYDFLy GHLV HOHPHQWV PHFjQLFV VXSRUWV
SRUWHOOHVFDUFDVVHVGHOHVOOXPLQjULHVRVHPjIRUVLHYROYHQWVGHOVTXDGUHVGHFRQWURO
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&RP D UHVXOWDW G DTXHVWHV LQVSHFFLRQV O¶$GMXGLFDWDUL OOLXUDUj DOV VHUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV GH
O $MXQWDPHQWXQLQIRUPHRQHVGHWDOODUjOHVDQRPDOLHVGHWHFWDGHVLUHSDUDGHV

&RQWUROGHOHVFDQDOLW]DFLRQVLOtQLHVG DOLPHQWDFLy

$QXDOPHQW O¶$GMXGLFDWDUL UHDOLW]DUj XQD LQVSHFFLy GH O¶HVWDW GH OHV FDQDOLW]DFLRQV L OHV OtQLHV
G¶DOLPHQWDFLy(QDTXHVWDLQVSHFFLyHVFRPSURYDUjO¶HVWDWGHOVSHULFRQVLGHOVFDEOHVDHULV
&RP D UHVXOWDW G DTXHVWHV LQVSHFFLRQV O¶$GMXGLFDWDUL OOLXUDUj DOV VHUYHLV 7qFQLFV 0XQLFLSDOV GH
O $MXQWDPHQWXQLQIRUPHRQHVGHWDOODUjOHVDQRPDOLHVGHWHFWDGHVLUHSDUDGHV

)DFWRUGHPDQWHQLPHQW

eV REOLJDFLy GH O $GMXGLFDWDUL PDQWHQLU WRWHV OHV OOXPHQHUHV HQ OD VLWXDFLy G¶LOāOXPLQDFLy HQ VHUYHL
VHJHQW
(PVHUYHL(PLQLFLDOî)P
RQ

)P )')/î)6/î)'/8 îî 

)')/ )DFWRUGHGHSUHFLDFLyGHOIOX[OOXPLQyVGHODIRQWGHOOXP HVSUHQFRPDYDORUGHMDTXH
HV FRQVLGHUD TXH WRWHV DTXHOOHV OOXPLQjULHV TXH WLQJXLQ XQD GHSUHFLDFLy VXSHULRU DO  GHO VHX
YDORULQLFLDOFDOGUjVXEVWLWXLUODGLQVODSUHVWDFLy3GH*DUDQWLD7RWDO

)'/8 )DFWRUGHSUHFLDFLyGHODOOXPLQjULD GHSqQGHODEUXWtFLDGHODOjPSDGDLGHO¶HQJURJXLUHQGHO
GLIXVRUGHODOOXPHQHUD(VSUHQFRPDYDORUMDTXHHVFRQVLGHUDTXHHVUHVSRQVDELOLWDWGH
O¶$GMXGLFDWDULGLQVODSUHVWDFLy3GHPDQWHQLPHQWODQHWHMDGH ODOOXPLQjULD
$QXDOPHQWHVUHDOLW]DUjXQPDSDOXPtQLF TXHHVFRPSDUDUjDPEHOPDSDOXPtQLFLQLFLDO FRLQFLGHL[
DPEODILQDOLW]DFLyGHOHVLQYHUVLRQVLQFORVHVHQOD3 LHQDTXHOOVFDUUHUVSODFHVSDUFVHWFRQHOV
QLYHOOVGHVHUYHLVLJXLQLQIHULRUHQ XQHOVLQLFLDOVVHUjUHVSRQVDELOLWDWGHO¶$GMXGLFDWDULODVHYD
FRUUHFFLy

1HWHMDGHOOXPHQHUHVLzSWLTXHVGHVHPjIRUV

/DSHULRGLFLWDWGHODQHWHMDGHOHVOOXPHQHUHVTXHGDUjVXSHGLWDGDDOIHWTXHSHUPRWLXVGHEUXWtFLD
HOIOX[HPHVSHUODOOXPHQHUDVLJXLLQIHULRUDO
1RV¶DGPHWUjODSUHVHQFLDGHWHUDQ\LQHVSOjVWLFVRYLGUHVEUXWVTXHPRVWULQRGRQLQVHQVDFLyGH
GHL[DGHVD(QDTXHVWVHQWLWQRHVIL[HQSHULRGLFLWDWVFRQFUHWHVSHUzO $GMXGLFDWDULTXHGDREOLJDWD
IHUDTXHOOHVRSHUDFLRQVTXHOHVVHYHVSUzSLHVLQVSHFFLRQVHYLGHQFLwQROHVTXHOLVLJXLQREOLJDGHV
GHIRUPDMXVWLILFDGDSHUO $MXQWDPHQW
/D QHWHMD GH OHV OOXPHQHUHV HV UHDOLW]DUj VHJRQV OD PHWRGRORJLD TXH V¶KDJL GHILQLW HQ O¶RIHUWD
SUHVHQWDGD
(QKDYHUILQDOLW]DWO DFWXDFLyG XQDLQVWDOāODFLyHVUHPHWUjDO $MXQWDPHQWXQLQIRUPHDPEHOIRUPDW
TXHGHWHUPLQLHOUHVSRQVDEOHGHO $MXQWDPHQWRQFRQVWLHOQ~PHURORFDOLW]DFLyLWLSXVGHOOXPLQjULHV
TXHV KDQQHWHMDW$L[tFRPXQDPHVXUDOXPtQLFDDQWHULRULSRVWHULRUGHOD]RQDSUHVD DOVPDWHL[RV
SXQWV
$ LQGLFDFLy GHO UHVSRQVDEOH GH ,  $MXQWDPHQW HO FRQWUDFWLVWD UHVWDUj REOLJDW D GHVPXQWDU OHV
OOXPLQjULHVTXHV DVVHQ\DOLQSHUDODVHYDFRPSURYDFLyHQHOPRPHQWGHODQHWHMDDTXHVWDRSHUDFLy
KDXUj GH UHSHWLUVH D FjUUHF GHO FRQWUDFWLVWD VL V REVHUYD TXH HO WDQFDPHQW QR DMXVWD Ep R VL
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)6/ )DFWRUGHVXSHUYLYqQFLDGHODIRQWGHOOXP (VSUHQFRPDYDORUMDTXHHVFRQVLGHUDTXH
VLXQGHOVGtRGHVGH/('IDOOHQODOOXPLQjULDFDOVXEVWLWXLUODGLQVODSUHVWDFLy3GH*DUDQWLD
7RWDO

CA
PB
-54
27
69
V DSUHFLHQ]RQHVTXHQRTXHGLQVXILFLHQWPHQWQHWHV

6XEVWLWXFLyGHGLIXVRUVGHOHVOOXPHQHUHV

4XDQODGHSUHFLDFLyGHOIOX[HVYHJLUHGXwWHQPpVGHOGHJXWDXQGHWHULRUDPHQWGHOGLIXVRUGH
ODOOXPHQHUDO $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDODVHYDVXEVWLWXFLy

3LQWXUDSURWHFFLyQHWHMDLQXPHUDFLyGHVXSRUWVGHSXQWVG HQOOXPHQDWLVHPjIRUV
'XUDQWHOWHUPLQLHQHOTXHV HVWLJXLUHGDFWDQWO LQYHQWDULVHUjQHFHVVDULQXPHUDUFDGDSXQWGHOOXPL
FDGDTXDGUHPLWMDQoDQWODFROāORFDFLyG XQDSODTXHWDPHWjOāOLFDRDGKHVLXWRWDOPHQW,OHJLEOHGHVGH
WHUUDLDPEJDUDQWLHVGHGXUDELOLWDW(OVOLFLWDGRUVSURSRVDUDQHOWLSXVLODIRUPDGHQXPHUDFLyTXH
FUHJXLQ PpV DGLHQW GH IRUPD TXH VLJXL FRKHUHQW DPE HO VLVWHPD GH LQVSHFFLy L FRQWURO GH OHV
LQVWDOāODFLRQVTXHKDJLQSURSRVDW&DOGUjDVVHJXUDUVHTXHODQXPHUDFLyGHOVXSRUWLHOSOjQRO HV
FRUUHVSRQHQMDTXHGXUDQWHOWUHEDOOGHFDPSG DFWXDOLW]DFLyGHO LQYHQWDULV KDYLVWTXHHQDOJXQV
FDVRVSXQWXDOVQRpVDL[tā
/DSLQWXUDGHOVVXSRUWVHVWDSUHYLVWUHDOLW]DUODFRPDPj[LPFDGDDQ\VH[FHSWHDTXHOOVVXSRUWV
TXH SHU OHV FDUDFWHUtVWLTXHV GHO PDWHULDO QR OD QHFHVVLWLQ FRP SHU H[HPSOH OHV FROXPQHV
JDOYDQLW]DGHV
(OVVXSRUWVTXHV KDJLQGHSLQWDUHVQHWHMDUDQLV DVVHFDUDQVXILFLHQWPHQWSHUWDOG DFRQVHJXLUXQD
ERQDDGKHUqQFLDDODSLQWXUD GXHVPDQV LHVSRGUjREOLJDUDXQQRXSLQWDWHQHOFDVTXHV REVHUYL
XQPDODFDEDWDOHVRSHUDFLRQVKDELWXDOV

'HVSUpV GH FDGD RSHUDFLy HO UHVSRQVDEOH GH , $MXQWDPHQW SRGUj HIHFWXDU OHV RSRUWXQHV
FRPSURYDFLRQV L V¶KDXUj GH UHSHWLU O RSHUDFLy D FjUUHF GHO FRQWUDFWLVWD VL V REVHUYpV XQ DFDEDW
GHILFLHQWFRPDFRQVHTqQFLDGHOHVPDWHL[HV

1HWHMDGHSDSHUVHQJDQ[DWVDOHVFROXPQHVLTXDGUHV

/ $GMXGLFDWDUL UHDOLW]DUj DQXDOPHQW OD QHWHMD GHLV SDSHUV HQJDQ[DWV D OHV FROXPQHV OOXPHQHUHV L
DUPDULV GHLV TXDGUHV HOqFWULFV VHQVH FRVW DGGLFLRQDO $TXHVW SXQW LQFORX HOV PLWMDQV
FRPSOHPHQWDULVWDQWGHPDG REUDFRPGHPDWHULDO

2ULHQWDFLyGHSURMHFWRUV

/ $GMXGLFDWDUL UHDOLW]DUj D SHWLFLy GH O $MXQWDPHQW R SHU VXJJHUHQFLD SUzSLD O RULHQWDFLy GH
SURMHFWRUV SHUHYLWDUHQOOXHUQDPHQWVRFRQWDPLQDFLyOXPtQLFD

&RQWUROGHUDVHVLREUHVDODYLDS~EOLFD
/ $MXQWDPHQW LQIRUPDUj D O $GMXGLFDWDUL GH WRWV HOV SHUPLVRV R DXWRULW]DFLRQV GH WUHEDOOV D OD YLD
SXEOLFDTXHSXJXLQDIHFWDUDOD[DU[D GHO HQOOXPHQDWH[WHULRUUHVSRQVDELOLWDWGHO $GMXGLFDWDULSHU
WHQLUKRHQFRPSWHHQHOFRQWUROGHFRQVXPVTXHHVIDUjFDGDDQ\DDQ\YHQoXW
$L[tPDWHL[VHPSUHTXH/ $GMXGLFDWDULGHWHFWLODUHDOLW]DFLyGHTXDOVHYROWUHEDOODOLqTXHDIHFWLDOD
[DU[DGH O (QOOXPHQDW3~EOLFVHQVHTXHHQWLQJXLFRQHL[HPHQWSUHYLLQIRUPDUjD, $MXQWDPHQWVLV
HQKRUHVODERUDEOHVRDOD3ROLFLD/RFDOVLpVIDUjGHOHVPDWHL[HV3DUDOāOHODPHQWDGRQDUDTXHVWD
LQIRUPDFLy UHFROOLUj LQ VLWX WRWHV OHV GDGHV TXH SXJXLQ VHU G XWLOLWDW SHU D O DSOLFDFLy GH  VDQFLRQV
IXWXUHVRSHUSUDFWLFDUOHVGHQXQFLHVTXHFRUUHVSRQJXLQVLpVHOFDV
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(VUHPHWUjDOUHVSRQVDEOHGHO $MXQWDPHQWXQLQIRUPHRQFRQVWDUjHOQ~PHURORFDOLW]DFLyLWLSXVGH
VXSRUWVTXHV KDQSLQWDWQHWHMDWUHSDVVDWLSLQWDWHQILQDOLW]DUFDGDTXDGUH
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/ $GMXGLFDWDUL UHYLVDUj D FjUUHF VHX OHV QRYHV LQVWDOāODFLRQV G HQOOXPHQDW UHDOLW]DGHV SHU WHUFHUV
DEDQVGHODVHYDUHFHSFLySHUSDUWGHO $MXQWDPHQWDTXLLQIRUPDUjGHODERQGDWGHO H[HFXFLyGH
OHVPDWHL[HVRGHOHVGHILFLqQFLHVDSUHFLDGHV
'XUDQWHOWHUPLQLGHJDUDQWLDG DTXHVWHVQRYHVLQVWDOāODFLRQVO $GMXGLFDWDULUHGDFWDUjLQIRUPHGHOHV
LQFLGqQFLHVVREUHDTXHVWHVLQVWDOāODFLRQVGHIRUPDH[SUHVVDLVLQJXODULW]DGD

'HVUDWLW]DFLyGHOHVLQVWDOāODFLRQV

(VSRUWDUjDWHUPHODGHVUDWLW]DFLyGHWRWHVOHVLQVWDOāODFLRQVTXDGUHVGHFRQWUROSHULFRQVGHOHV
FRQGXFFLRQV L DOWUHV HOHPHQWV TXH VLJXL QHFHVVDUL WUDFWDU (O SURGXFWHV XWLOLW]DWV SHU GXU D WHUPH
DTXHVWDRSHUDFLyKDXUDQGHFRPSOLUODOHJLVODFLyYLJHQWHQDTXHVWDPDWqULDLWDQPDWHL[
*DUDQWLUDQODVHYDLQQRFXwWDWGDYDQWGHSRVVLEOHVLQWR[LFDFLRQV

$FWXDUVHQVHFRQVHTqQFLHVQHJDWLYHVVREUHHOPHGLDPELHQWLVHQVHLPSDFWHHFROzJLFG HIHFWHV
LUUHYHUVLEOHV
1RJHQHUDUSUREOHPHVGHUHVLVWqQFLDRLPPXQLWDWHQOHVSODTXHVWUDFWDGHVLDFWXDUGHIRUPDHILFDo
GDYDQWG DTXHOOHVTXHVLJXLQUHVLVWHQWVDDOWUHVSUHSDUDWV
(VWDU GLVSRQLEOHV HQ IRUPXODFLRQV DGDSWDEOHV D GLIHUHQW V FRQGLFLRQV G XWLOLW]DFLy L DOV GLIHUHQWV
KDELWDWVGHOHVSODJXHV

(VWDU KRPRORJDWV SHOV FRUUHVSRQHQWV RUJDQLVPHV L GLVSRVDU GHLV FRUUHVSRQHQWV UHJLVWUHV G DFRUG
DPEODQRUPDWLYD

&RQWUROGHODFRQWDPLQDFLyOXPtQLFD

6¶KDXUj GH FRQWURODU O HQFHVD L DSDJDGD GHOV HQOOXPHQDWV RUQDPHQWDOV TXH GHSHQHQ GH
O HQOOXPHQDWS~EOLFTXHV KDXUDQG HQFHQGUHDPEO HQOOXPHQDWJHQHUDOLDSDJDUVHDSDUWLUGHOHV
KG DFRUGDPEOD/OHLGH3URWHFFLyGHO0HGL1RFWXUQ
,QLFLDOPHQWHOFRQWUDFWLVWDHPHWUjXQLQIRUPHVREUHDTXHOOVHOHPHQWVGHOPXQLFLSLTXHQRFRPSOHL[L
ODQRUPDWLYDLYHWOODUjSHOERQFRPSOLPHQWG DTXHVWD XQFRSDSURYDGD HQLQVWDOāODFLRQVGHQRYD
H[HFXFLyāUHDOLW]DGHVSHUWHUFHUVLQIRUPDQWHQWRWPRPHQWDOVVHUYHLVWqFQLFVPXQLFLSDOV

(QOOXPHQDWGH1DGDO
3HO TXH ID O HQOOXPHQDW GH 1DGDO ,  $GMXGLFDWDUL VHUj UHVSRQVDEOH GHO VHX SHUIHFWH IXQFLRQDPHQW
GXUDQWHOWHPSVTXHHVGHWHUPLQL
/ $MXQWDPHQW IDFLOLWDUj D ,  $GMXGLFDWDUL HOV HOHPHQWV L FRPSRQHQWV GH OHV LQVWDOāODFLRQV GH
O HQOOXPHQDWQDGDOHQFL, $GMXGLFDWDULHVIDUjFjUUHFGHO DGHTXDFLyPXQWDWJHLGHVPXQWDWJHGHLV
PDWHL[RV (O PXQWDWJH HV UHDOLW]DUj GXUDQW OD SULPHUD VHWPDQD GH GHVHPEUH L HO  GHVPXQWDWJH
GXUDQWODVHJRQDVHWPDQDGHJHQHU
$L[zSRGUjLQFORXUHGHSHQHQWGHOHVFDUDFWHUtVWLTXHVGHFDGDHVGHYHQLPHQWODLQVSHFFLySUqYLDGH
OD LQVWDOāODFLy L HVPHQD GH OHV GHILFLqQFLHV GHWHFWDGHV YDULDFLRQV HQ O KRUDUL GH IXQFLRQDPHQW HO
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1R GLVWRUVLRQDU HO PHGL FRP D FRQVHTqQFLD GH JHQHUDU PDOHV RORUV LUULWDELOLWDW L FRUURVLy GH
PDWHULDOVLVXSHUItFLHV
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WDQFDPHQWSDUFLDORWRWDOGHODLQVWDOāODFLyLHOPXQWDWJHLRGHVPXQWDWJHGHGHWHUPLQDWVHOHPHQWV
$TXHVWDSUHVWDFLyLQFORXUjXQPj[LPGHUqWROVOOXPLQRVRV(VFRQVLGHUDLQFOzVGLQVGHOSUHXGH
FRQWUDFWHLQRV¶DERQDUjFDSLPSRUWHQDTXHVWFRQFHSWH

 35(67$&,Ï3 *$5$17,$727$/

,QWURGXFFLy

/ $GMXGLFDWDUL HVWDUj REOLJDW D OD UHSDUDFLy GH WRWHV OHV DYDULHV TXH HV SURGXHL[LQ HQ OHV
LQVWDOāODFLRQVLQGHSHQGHQWPHQWGH OHVFDXVHVTXH OHVKDJLQPRWLYDWVHJRQV OHVFRQGLFLRQVTXH
UHJHL[HQHOSUHVHQWDSDUWDW

/RFDOLW]DFLyG DYDULHV

/ $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDORFDOLW]DUGHWRWHVOHVDYDULHVTXHHVSURGXHL[LQHQOHVLQVWDOāODFLRQV
LQGHSHQGHQWPHQWGHOHVFDXVHVTXHOHVKDJLQPRWLYDWLQFORHQWWRWVHOVDSDUHOOVQHFHVVDULVSHUD
SRGHUKR IHU DL[t FRP HOV PLWMDQV SHUVRQD,V L YHKLFOHV (V FRQVLGHUD LQFOzV GLQV GHO SUHX GH
FRQWUDFWHLQRV¶DERQDUjFDSLPSRUWHQDTXHVWFRQFHSWH

3XQWVGHOOXPIRVRVLRGHSUHFLDFLyGHOIOX[OOXPLQyVVXSHULRUDOHVWDEOHUW
(V UHSDUDUDQ WRWV HOV SXQWV GH OOXP IRVRV VHQVH FRVW DGGLFLRQDU DO VHUYHL GH PDQWHQLPHQW
4XDOVHYRO SXQW GH OOXP DYDULDW R HO IOX[ OOXPLQyV GHO TXDO VLJXL LQIHULRU D O HVWDEOHUW D OD FOjXVXOD
IDFWRUGHPDQWHQLPHQWKDXUjGHVHUUHSDUDWGLQVGHLVWHUPLQLVHVWDEOHUWVLHQDTXHOOVFDVRVHQ
HOVTXHSHUODVHYDLPSRUWjQFLDRVLQJXODULWDWKRUHTXHUHL[LHOWHUPLQLIL[DWSHUO $MXQWDPHQW
(VFRQVLGHUDLQFOzVGLQVGHOSUHXGHFRQWUDFWHLQRV¶DERQDUjFDSLPSRUWHQDTXHVWFRQFHSWH/HV
VXEVWLWXFLRQVHVUHDOLW]DUDQDPEPDWHULDOVGHOHVPDWHL[HVFDUDFWHUtVWLTXHVTXHHOVLQVWDOāODWV

/OXPHQHUHVLRGLIXVRUVPDOPHVRV

(V UHSRVDUDQ WRWHV OOXPHQHUHV WUHQFDGHV R PDOPHVHV L HOV GLIXVRUV TXH GLVPLQXHL[L HO IOX[
OOXPLQyVVHQVHFRVWDGGLFLRQDODOVHUYHLGHPDQWHQLPHQW4XDOVHYROSXQWGHOOXPDYDULDWRHOIOX[
OOXPLQyV GHO TXDO VLJXL LQIHULRU D O HVWDEOHUW D OD FOjXVXOD IDFWRU GH PDQWHQLPHQW KDXUj GH VHU
UHSDUDW GLQV GHLV WHUPLQLV HVWDEOHUWV L HQ DTXHOOV FDVRV HQ HOV TXH SHU OD VHYD LPSRUWjQFLD R
VLQJXODULWDWKRUHTXHUHL[LHOWHUPLQLIL[DWSHU,µ$MXQWDPHQW

$YDULHVSURGXwGHVSHOQRUPDOIXQFLRQDPHQWGHOHVLQVWDOāODFLRQV
5HVSHFWH OHV DYDULHV TXH HV SURGXHL[LQ SHO QRUPDO IXQFLRQDPHQW GH OHV LQVWDOāODFLRQV DQLUDQ D
FjUUHF GH O $GMXGLFDWDUL OHV GHVSHVHV GH PD G REUD L PLWMDQV HO PDWHULDO L WUHEDOOV G REUD FLYLO
QHFHVVDULVSHUUHSDUDUOHVDQRPDOLHVGHWHFWDGHVV DERQDUDQVHJRQV3
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/ $GMXGLFDWDUL KDXUj GH GLVSRVDU GHO FRUUHVSRQHQW GHWHFWRU G DYDULHV VXEWHUUjQLHV GH IRUPD TXH
IDFLOLWLODUDSLGDGHWHUPLQDFLyGHOSXQWRQHVWUREDLTXHHYLWLKDYHUGHGHVFREULUFDQDOLW]DFLyG XQD
ORQJLWXGVXSHULRUDOVWUHVPHWUHV
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$YDULHVSURGXwGHVSHUWHUFHUV

3HOTXHIDDODUHSDUDFLyGHOHVDYDULHVSURGXwGHVSHUWHUFHUV FROāOLVLRQVYDQGDOLVPHUREDWRULV
IHWVPDOLQWHQFLRQDWVDYDULHVFDXVDGHVSHUWHUFHUVLVLPLODUV LOHVSURYRFDGHVSHUVXSRUWVSRGULWV
R HOHPHQWVLQVWDOāODWVTXHHVWURELQWRUDGHQRUPHVO $GMXGLFDWDULWLQGUjLJXDOPHQWO REOLJDFLyGHOD
VHYDGHWHFFLyLUHSDUDFLy
/ $GMXGLFDWDULSUHVHQWDUjXQSUHVVXSRVWGHOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUDO¶$MXQWDPHQWVHJRQV3XQFRS
UHEXGDODFRQIRUPLWDWGH,µ$MXQWDPHQWO $GMXGLFDWDULSURFHGLUjDODUHSDUDFLyRUHSRVLFLyLOOLXUDUj
ODIDFWXUDFRUUHVSRQHQW

$YDULHVSURGXwGHVSHUIHQzPHQVPHWHRUROzJLFVH[WUHPV

(Q FDV G DYDULHV RFDVLRQDGHV SHU IHQzPHQV PHWHRUROzJLFV H[WUHPV R GHVDVWUHV QDWXUDOV
O¶$GMXGLFDWDULWLQGUjLJXDOPHQWODREOLJDFLyGHODVHYDORFDOLW]DFLyLUHSDUDFLy

/HVGHVSHVHVGHPDG REUDLPLWMDQVDX[LOLDUVDQLUDQDFjUUHFGH,µ$GMXGLFDWDULILQVDXQGH
O LPSRUWGHOD*DUDQWLD7RWDOODUHVWDV¶DERQDUjVHJRQV OD3/HVGHVSHVHVGHPDWHULDOVLREUD
FLYLOHVIDFWXUDUDQVHJRQVOD3

7HUPLQLVSHUDODUHSDUDFLyG DYDULHV



0HQ\VGH KRUHVVLHVWUDFWDGHWRWDXQD]RQDDSDJDGD



0HQ\VGH KRUHVOHVTXHDIHFWLQD FHQWUHVGHFRPDQGDPHQWHQFDUD TXHODVHYDSRVDGD
HQVHUYHLWLQJXLFDUjFWHUSURYLVLRQDO



3HU DYDULD DPE ULVF G¶DFFLGHQW OD LQWHUYHQFLy SHU HOLPLQDU HO ULVF V KD GH SURGXLU HQ HO
WHUPLQLPj[LPGHKRUD

(QTXDOVHYROFDVO $GMXGLFDWDULKDXUjGHGHL[DUHOVHOHPHQWVGHODLQVWDOāODFLyGHO HQOOXPHQDWHQ
FRQGLFLRQV GH VHJXUHWDW WHQLQW HQ FRPSWH TXH V¶KDXUj GH IHU UHVSRQVDEOH GHLV GDQ\V TXH HV
SXJXLQSURGXLUDWHUFHUV
4XDQ SHU OD LPSRUWjQFLD GH O DYDULD R SHU GLILFXOWDWV HQ HO VXEPLQLVWUDPHQW GH PDWHULDOV āGH
UHSRVLFLyQRSXJXLQFRPSOLUVHHOVWHUPLQLVDQWHULRUVHVFRPXQLFDUjLMXVWLILFDUjDOVVHUYHLVWqFQLFV
PXQLFLSDOV SHU WDO TXH VL KR FUHXHQ RSRUW~ IL[LQ HO WHUPLQL GH UHSDUDFLy L HQ HO VHX FDV OHV
SRVVLEOHVSULRULWDWV
6L HQ DOWUHV WLSXV G DYDULHV OD VHYD UHSDUDFLy H[LJtV SHU PRWLXV MXVWLILFDWV XQ PDMRU WHUPLQL
V¶LQIRUPDUjD, $MXQWDPHQW
7UDQVFRUUHJXGHV GRW]H KRUHV GH  LQIRUPH G¶LQVSHFFLy TXH GHWHFWL XQD DYDULD V¶KDXUj GH
FRPXQLFDU DO UHVSRQVDEOH GH ,  $MXQWDPHQW OHV FDXVHV GH OD PDWHL[D /HV DYDULHV TXH DIHFWLQ D
FHQWUHV GH FRPDQGDPHQW HV UHSDUDUDQ HQ HO WHUPLQL HVWDEOHUW HQFDUD TXH OD VHYD SRVDGD HQ
VHUYHLWLQJXLFDUjFWHUSURYLVLRQDO

&RQGLFLRQVGHO DFWXDFLyHQDYDULHV
6LODGHPRUDHQODUHSDUDFLyGHO DYDULDSRWUHSUHVHQWDUXQULVFSHUDODVHJXUHWDWGHOHVSHUVRQHVR
FRVHVO $GMXGLFDWDULKDXUjGHIHUDOVHXFjUUHFXQDLQVWDOāODFLyR DUUDQMDPHQWSURYLVLRQDOPHQWUH
QRHVIDFLODUHSDUDFLyGHILQLWLYD
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/ $GMXGLFDWDULKDXUjGHFRPSOLUDPEHOVVHJHQWVWHUPLQLVPj[LPVSHUDODUHSDUDFLyGHOHVDYDULHV

 0HQ\VGH KRUHVGHV GHHOPRPHQWGHODQRWLILFDFLySHUDFWXDFLRQVQRXUJHQWV
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4XDQXQDDYDULDDIHFWLSHUOHVVHYHVFDUDFWHUtVWLTXHVDWUHVRPpVSXQWVGHOOXPFRQVHFXWLXVL
HVQHFHVVLWLXQWHPSVGHUHSDUDFLyTXHVXSHULOHVKRUHVO $GMXGLFDWDULHVWDUjREOLJDWDUHDOLW]DU
DOVHXFjUUHFXQDLQVWDOāODFLySURYLVLRQDOTXHSHUPHWLDOPHQ\VXQDUHVWLWXFLyTXDQWLWDWLYDGHO
GHODLOāOXPLQDFLyQRUPDO
4XDQODUHSDUDFLyG XQDDYDULDFRPSRUWtODUHWLUDGDG XQDFROXPQDEjFXORDOWUHHOHPHQWVLPLODU
V¶KDXUjGHFROāORFDUXQDEDOLVDSHUODVHQ\DOLW]DFLyLSURWHFFLy

/D H[HFXFLy GHLV WUHEDOOV V¶KDXUj GH UHDOLW]DU VHPSUH DPE  RSHUDULV VHQ\DOLW]DQW FRUUHFWDPHQW
WRWDOD]RQDG DIHFWDFLy
$L[tPDWHL[OHVVROXFLRQVDGRSWDGHVHQOHVIHLQHVGHPDQWHQLPHQWLUHSRVLFLyKDXUDQGHJXDUGDU
O¶HVWqWLFDLXQLIRUPLWDWTXHODUHVWDG LQVWDOāODFLRQVGHO¶jUHD
(OVGHVSODoDPHQWVWDQWSURYLVLRQDOVFRPGHILQLWLXVGHOVHOHPHQWVGHO (QOOXPHQDW3~EOLFDSHWLFLy
GH WHUFHUV VHPSUH TXH VLJXLQ DXWRULW]DWV SHU , $MXQWDPHQW L DPE FjUUHF GLUHFWH D DTXHOOV VHUDQ
VXSHUYLVDWVSHOV6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOV
/ $GMXGLFDWDUL KDXUj GH VHQ\DOLW]DU ID YLD S~EOLFD G DFRUG DPE OHV 2UGHQDQFHV 0XQLFLSDOV L
5HJODPHQWHQ YLJRU R DPE OHV LQVWUXFFLRQV TXH UHEL SHU SDUW GH , µ$MXQWDPHQW HVVHQW
H[FOXVLYDPHQW VHYD OD UHVSRQVDELOLWDW GHLV GDQ\V L SHUMXGLFLV TXH SXJXLQ GHULYDUVH SHU
O LQFRPSOLPHQW G DTXHVWD REOLJDFLy LQGHSHQGHQWPHQW GH TXDOVHYRO DOWUD UHVSRQVDELOLWDW FLYLO R
SHQDO
&DOGUjO DSURYDFLySHUSDUWGH,µ$MXQWDPHQWGHLVWUHEDOOVTXHHVIDFWXULQDFjUUHFGHOD3SUqYLD
O H[HFXFLy GHLV WUHEDOOV GH UHSDUDFLy VHPSUH L TXDQ OHV DYDULHV QR VXSRVLQ FDS ULVF SHUOHV
SHUVRQHV

3HUDODJHVWLyGHOHVDYDULHVV¶XWLOLW]DUjHOVLVWHPDLQIRUPjWLFRIHUWDWSHUO¶$GMXGLFDWDUL7RWHVOHV
LQFLGqQFLHV V HQWUDUDQ DO VLVWHPD MD VLJXL GHV GH O $MXQWDPHQW GHV GH O DSOLFDWLX ZHE SHU D
TXDOVHYRO FLXWDGj R HO SURSL $GMXGLFDWDUL HQ HO PRPHQW TXH V HQWUL OD LQFLGqQFLD HV FRQVLGHUDUj
TXHO $GMXGLFDWDULHVWDLQIRUPDWGHO DYDULDLFRPHQoDUjDFRPSWDUHOVWHUPLQLVHVWDEOHUWVSHUDOD
UHSDUDFLyO $GMXGLFDWDULFRPXQLFDUjHQHOPDWHL[VLVWHPDTXDQ ODO DYDULDHVWLJXLUHSDUDGDHOGLD
SUHYLVWSHUDODVHYDUHSDUDFLyOHVLQFLGqQFLHVTXHV KDJLWUREDWHOSUHVVXSRVWGHODLQWHUYHQFLyHQ
FDV TXH VLJXL VXVFHSWLEOH GH IDFWXUDFLy D EDQGD L WRWHV DTXHOOHV REVHUYDFLRQV TXH VLJXLQ
QHFHVVjULHVSHUSRUWDUHOVHJXLPHQW
/ HPSUHVD DGMXGLFDWjULD UHPHWUj VHWPDQDOPHQW XQ FRPXQLFDW G DYDULHV DFFLGHQWV L DOWUHV
LQFLGqQFLHV UHODFLRQDGHV DPE HO PDQWHQLPHQW FRUUHFWLX LQGLFDQW OHV FDXVHV GH OHV PDWHL[HV OD
GDWD GH UHSDUDFLy DL[t FRP OD GDWD GH UHSDUDFLy SUHYLVWD SHU DTXHOOHV TXH QR YDQ SRGHU VHU
UHSDUDGHVLQVLWX
(OUHVFDEDODPHQWGHOVFjUUHFVSHUFDXVDG¶DFFLGHQWVHQTXHV¶KDJLSRJXWLGHQWLILFDUXQWHUFHUVHUj
JHVWLRQDWLFREUDWGLUHFWDPHQWSHUO¶$GMXGLFDWDULDPEODFRPSDQ\LDG¶DVVHJXUDQFHVGHOWHUFHUDPE
HOVXSRUWDGPLQLVWUDWLXGHO¶$MXQWDPHQWSHOTXHIDDDFWHVLQIRUPHVRUHVROXFLRQV
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$TXHVWD SUHVWDFLy FRUUHVSRQ D OD VXEVWLWXFLy GH OOXPHQHUHV SHU D OD PLOORUD GH O¶HILFLqQFLD L HO
HVWDOYLHQHUJqWLFLPSODQWDFLyGHOVLVWHPDGHWHOHOHFWXUDDOVTXDGUHVG HQOOXPHQDWDL[tFRPDOWUHV
DFWXDFLRQVYDULHVHQFDPLQDGHVDO¶HILFLqQFLDHQHUJqWLFDHQ EDVHDO HVWXGLLQFOzVHQOD Memòria en
grau d’inversió de l’Enllumenat públic de l’Ametlla del Vallès
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$FWXDFLyDUHDOLW]DU

/ HVWXGL G¶HILFLqQFLD HQHUJqWLFD GH O¶HQOOXPHQDW HVWDEOHL[ OHV XQLWDWV GH FDGD HOHPHQW GH
O HQOOXPHQDWS~EOLFTXHFDOVXEVWLWXLULGHVFULXGHIRUPDGHWDOODGDWRWDO DFWXDFLyDIHUMXVWLILFDQWOD
HQWRWPRPHQWFRQWpO HVWDWG DPLGDPHQWVLSUHVVXSRVW
(OUHVXPG DFWXDFLRQVDUHDOLW]DUpVHOVHJHQW
x

5HQRYDFLRGHOOXPLQjULHV

x

,QVWDOODFLyGHWHOHJHVWLyDFDGDTXDGUHGHJRYHUQ LSURWHFFLy

x

,PSOHPHQWDFLyG¶XQVLVWHPDGHWHOHJHVWLyDPEDFFpVZHE

x

,QVWDOODFLyGHOHVOOXPLQjULHVRUQDPHQWDOVGH1DGDOFDGDWHPSRUDGD

7RWHV OHV OOXPHQHUHV TXH HV VXEVWLWXHL[LQ VHUDQ DPE WHFQRORJLD /(' G¶DFRUG DPE OHV
FDUDFWHUtVWLTXHVWqFQLTXHVG¶DTXHVWSOHF



/HVOOXPLQjULHVRIHUWDGHVWLQGUDQXQQLYHOOG¶HVWDQTXHwWDWPtQLPGH,3WDQWHO
FRPSDUWLPHQWSHUDOORWMDUO¶HTXLSFRPHOVLVWHPDGH/('



/HVOOXPLQjULHVRIHUWDGHVWLQGUDQXQQLYHOOG¶HSURWHFFLy FRQWUDLPSDFWHVPtQLPGH,.



(OVHTXLSVGHOHVOOXPHQHUHVRIHUWDGHVVHUDQDXWRUHJXODEOHVDPEXQPtQLPGHQLYHOOVGH
UHJXODFLy SHU SRGHU DMXVWDU OD UHJXODFLy DO OODUJ GH OD QLW DPE XQ IDFWRU GH SRWHQFLD QR
LQIHULRUDOLODGLVWRUVLyKDUPzQLFDQRVXSHULRUDHQPLWMDFjUUHJD



/DWHPSHUDWXUDGHFRORUGHOHVOOXPHQHUHVRIHUWDGHVVHUjGH.   



/¶HILFLqQFLDPtQLPDGHOHVOOXPHQHUHVRIHUWDGHVDP$LD7UDDPELHQWGH&VHUjGH
OP: LQFOzVOHVSqUGXHVGHOO¶HTXLS 



/HV OOXPHQHUHV RIHUWDGHV LQFRUSRUDUDQ XQ GHWHFWRU GH VREUHWHQVLRQV GH  N9
LQGHSHQGHQWGHOHTXLS

/HVWLSRORJLHVGHOOXPHQHUHVDRIHUWDUVHUDQOHVVHJHQWV


7LSXVYLDOJUDQDFROāORFDUHQDOoDGHVGHPHVGHPWVRQDFWXDOPHQWH[LVWHL[OOXPHQHUD
GHYLDOKDG¶DGPHWUH SRWHQFLHVILQVD:



7LSXVYLDOSHWLWDDFROāORFDUHQDOoDGHVGHILQVDPWVRQDFWXDOPHQWH[LVWHL[OOXPHQHUD
GHYLDOKDG¶DGPHWUHSRWHQFLHVILQVD:



7LSXV GHFRUDWLYD DPE EUDo D FROāORFDU HQ DOoDGHV GH ILQV D  PWV RQ DFWXDOPHQW KL KD
OOXPHQHUHV GHFRUDWLYHV WLSXV EROD R VLPLODU VREUH FROXPQD DTXHVWD OOXPLQjULD KD GH
GLVSRVDUG¶XQEUDoGREOHRVLPSOHYHUWLFDODPEXQDOODUJjULDGHFRPDPtQLPPPLKD
G¶DGPHWUHSRWHQFLHVILQVD:



7LSXVGHFRUDWLYDDFROāORFDUHQDOoDGHVGHILQVDPWVRQDFWXDOPHQWKLKDOOXPHQHUHV
GHFRUDWLYHVWLSXVERODRVLPLODUHQEUDoDIDoDQDRDPEVXEMHFFLyODWHUDOLKDG¶DGPHWUH
SRWHQFLHVILQVD:



7LSXV GHFRUDWLYD FOjVVLFD D FROāORFDU HQ DOoDGHV GH ILQV D  PWV RQ DFWXDOPHQW KL KD
OOXPHQHUHV FOjVVLTXHV  D IDoDQD R KD FROXPQD  DTXHVWD OOXPLQjULD KD GH VHJXLU XQD
HVWqWLFDFOjVVLFDLKDG¶DGPHWUHSRWHQFLHVILQVD:
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 3HUWDOGHJDUDQWLUODGXUDELOLWDWGHOFRVGHOHVOOXPLQjULHVDOOODUJGHOFRQWUDFWHDTXHVWVHUj
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7LSXV SURMHFWRU JUDQ D FROāORFDU HQ DOoDGHV GH PHV GH PWV RQ DFWXDOPHQW H[LVWHL[ XQ
SURMHFWRUKDG¶DGPHWUHSRWHQFLHVILQVD:



7LSXV SURMHFWRU SHWLW D FROāORFDU HQ DOoDGHV GH ILQV GH PWV RQ DFWXDOPHQW H[LVWHL[ XQ
SURMHFWRUKDG¶DGPHWUHSRWHQFLHVILQVD:

(QFDVTXHVLJXLQHFHVVDULFROāORFDUXQDGDSWDGRUDOVXSRUWSHULQVWDOāODUOHVOOXPLQjULHVRIHUWDGHV
HOVHXFRVWHVWDUjLQFOzVHQODSUHVWDFLyLDQLUjDFjUUHFGHO¶$GMXGLFDWDUL

0HPyULD7pFQLFD'HVFULSWLYDDSUHVHQWDUSHUHOVOLFLWDGRUV

/HVHPSUHVHVOLFLWDGRUHVKDXUDQGHSUHVHQWDUXQDPHPzULDGHVFULSWLYDDPEODSURSRVWDSHUGRQDU
FRPSOLPHQWDDODSUHVWDFLy3DTXHVWDPHPzULDGHVFULSWLYDLQFORXUj


&HUWLILFDWV DVVDMRV L GRFXPHQWDFLy WqFQLFD GHO SURGXFWH RIHUWDW VHJRQV LQGLFDFLRQV GHOV
3OHFV



(VWXGLVOXPtQLFVTXHVHJRQVLQGLFDFLRQVGHOV3OHFV



-XVWLILFDFLyGHOFRQVXPHQHUJqWLFGHODLQVWDOāODFLyXQFRSV¶KDJLH[HFXWDWODSUHVWDFLy



3ODQLILFDFLyGHOVWUHEDOOVLPLWMDQVGHVWLQDWVDUHDOLW]DUDTXHVWDSUHVWDFLy

/HV OOXPLQjULHV RIHUWDGHV GH FDGDVFXQD GH OHV WLSRORJLHV  YLDO JUDQ YLDO SHWLWD GHFRUDWLYD
GHFRUDWLYDDPEEUDoFOjVVLFDSURMHFWRUJUDQSURMHFWRUSHWLW KDXUDQG¶DFUHGLWDUHOFRPSOLPHQWGH
OD QRUPDWLYD SXEOLFDGD SHU HO &(,,'$( 5HTXHULPHQWV WqFQLFV ([LJLEOHV SHU OOXPLQjULHV DPE
WHFQRORJLD/('G¶HQOOXPHQDWH[WHULRU TXHHVGHWHUPLQDDFRQWLQXDFLy
 0DUFDWJH&('HFODUDFLyGHFRQIRUPLWDWWDQWGHODOOXPLQjULDFRPGHOVVHXVFRPSRQHQWV
 &HUWLILFDWGHOFRPSOLPHQWGHOHVQRUPHVQDFLRQDOVHPHVRVSHUXQODERUDWRULDFUHGLWDWSHU
(1$&
'HOIDEULFDQWGHOOXPLQjULHV



81((1/OXPHQHUHV5HTXHULPHQWVJHQHUDOVLDVVDLJV



81((1/OXPHQHUHV5HTXHULPHQWVSDUWLFXODUV/OXPHQHUHVSHUD,
HQOOXPHQDWS~EOLF



81((1  &RPSDWLELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD ^&(0  3DUW  /tPLWV /tPLWV
SHUOHVHPLVVLRQVGHFRUUHQWKDUPzQLFD^HTXLSVDPEFRUUHQWG HQWUDGD$SHUIDVH



81((1&RPSDWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFD &(0 3DUW /tPLWV6HFFLy
/LPLWDFLy GH OHV YDULDFLRQV GH WHQVLy IOXFWXDFLRQV GH WHQVLy L IOLFNHU HQ OHV [DU[HV
S~EOLTXHVGHVXEPLQLVWUDPHQWGHEDL[DWHQVLySHUDHTXLSVDPEFRUUHQWG HQWUDGD
$SHUIDVHLQRVXEMHFWHVDXQDFRQQH[LyFRQGLFLRQDO



81((1(TXLSVSHUDHQOOXPHQDWG ~VJHQHUDO5HTXHULPHQWVG LPPXQLWDW
&(0



81((10zGXOV/('SHUDO HQOOXPHQDWJHQHUDO5HTXHULPHQWVGHVHJXUHWDW



81((1  /tPLWV L PqWRGHV GH PHVXUD GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV UHODWLYHV D OD
SHUWRUEDFLyUDGLRHOqFWULFDGHLVHTXLSVG LOāOXPLQDFLyLVLPLODUV



81((1  /OXP L HQOOXPHQDW 0HVXUDPHQW L SUHVHQWDFLy GH GDGHV
IRWRPqWULTXHVGHOjPSDGHVLOOXPLQjULHV3DUW0HVXUDPHQWLIRUPDWGHILW[HU



SU(1  0HVXUDPHQW L SUHVHQWDFLy GH GDGHV IRWRPqWULTXHV GH OjPSDGHV L
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OOXPLQjULHV3DUW/jPSDGHV/('PzGXOVLOOXPLQjULHV/('

'HOIDEULFDQWGHHTXLSV


81((1  'LVSRVLWLXV GH FRQWURO GH OjPSDGD 3DUW  5HTXHULPHQWV
SDUWLFXODUV SHUD GLVSRVLWLXV GH FRQWURO HOHFWUzQLFV DOLPHQWDWV DPE FRUUHQW FRQWtQXD R
FRUUHQWDOWHUQDSHUDPzGXOV/('



81((1  /tPLWV L PqWRGHV GH PHVXUD GH OHV FDUDFWHUtVWLTXHV UHODWLYHV D OD
SHUWRUEDFLyUDGLRHOqFWULFDGHLVHTXLSVG LOāOXPLQDFLyLVLPLODUV



81((1(TXLSVSHUDHQOOXPHQDWG ~VJHQHUDO5HTXHULPHQWVG LPPXQLWDW
&(0



81((1  &RPSDWLELOLWDW HOHFWURPDJQqWLFD ^&(0  3DUW  /tPLWV /tPLWV
SHUOHVHPLVVLRQVGHFRUUHQWKDUPzQLFD^HTXLSVDPEFRUUHQWG HQWUDGD$SHUIDVH



81((1&RPSDWLELOLWDWHOHFWURPDJQqWLFD &(0 3DUW /tPLWV6HFFLy
/LPLWDFLy GH OHV YDULDFLRQV GH WHQVLy IOXFWXDFLRQV GH WHQVLy L IOLFNHU HQ OHV [DU[HV
S~EOLTXHVGHVXEPLQLVWUDPHQWGHEDL[DWHQVLySHUDHTXLSVDPEFRUUHQWG HQWUDGD
$SHUIDVHLQRVXEMHFWHVDXQDFRQQH[LyFRQGLFLRQDO



81((1  'LVSRVLWLXV GH FRQWURO GH HOHFWUzQLFV DOLPHQWDWV  DPE  FRUUHQW
FRQWtQXDRFRUUHQWDOWHUQDSHUDPzGXOV/('5HTXHULPHQWVGHIXQFLRQDPHQW

'HOIDEULFDQWGHOGtRGH
 81((1  6HJXUHWDW )RWRELRORJLFD GH OjPSDGHV L DSDUHOOV TXH XWLOLW]HQ
OjPSDGHV



(OVHVWXGLVOXPtQLFVKDQGHUHDOLW]DUVHDPEHOIDFWRUGHPDQWHQLPHQWFRUUHVSRQHQWD[)6/[
)')/DDQ\VTXHFRPDPtQLPVHUj[[
(OV UHVXOWDWV GHOV HVWXGLV OXPtQLFV KDQ GH FRPSOLU DPE OHV H[LJqQFLHV PtQLPHV VHJRQV OD
FODVVLILFDFLy GH FDGD ]RQD VHJRQV HO Memòria en grau d’inversió de l’Enllumenat públic de
l’Ametlla del Vallès
(OV HVWXGLV OXPtQLFV D UHDOLW]DU HVWDQ GHILQLWV D O¶$QQH[  G¶DTXHVW GRFXPHQW GH 3OHF GH
3UHVFULSFLRQV7qFQLTXHVRQDSDUHL[ODUHODFLyG¶HVWXGLVOXPtQLFVD LQFORXUHHQO¶RIHUWDLHOVQLYHOOVD
REWHQLU
(OVHVWXGLVOXPtQLFVKDXUDQGHHQWUHJDUVHDPESDSHULDPEIRUPDWGLJLWDOKDXUDQGHUHDOLW]DUVH
DPE HO VRIWZDUH ',$/8; L KDXUDQ GH SUHVHQWDU HQ IRUPDW GLJLWDO HOV SOXJLQ GH OHV IRWRPHWULHV
XWLOLW]DGHV
(QOHVRIHUWHVHOVOLFLWDGRUVKDXUDQGHSUHVHQWDUVHDPEIRUPDWSDSHUOHVIRWRPHWULHVXWLOLW]DGHV
TXH KDXUDQ G¶KDYHU HVWDW REWLQJXGHV SHU XQ ODERUDWRUL DFUHGLWDW SHU (1$& G¶DFRUG DPE OHV
QRUPHV
 81((1  /OXP L HQOOXPHQDW 0HVXUDPHQW L SUHVHQWDFLy GH GDGHV
IRWRPqWULTXHVGHOjPSDGHVLOOXPLQjULHV3DUW0HVXUDPHQWLIRUPDWGHILW[HU


SU(1  0HVXUDPHQW L SUHVHQWDFLy GH GDGHV IRWRPqWULTXHV GH OjPSDGHV L
OOXPLQjULHV3DUW/jPSDGHV/('PzGXOVLOOXPLQjULHV/('

(OVHVWXGLVOXPtQLFVTXHQR FRPSOHL[LQDPEDTXHWVUHTXHULPHQWVGHSUHVHQWDFLyLRQRFRPSOHL[LQ
DPEODFODVVLILFDFLyH[LJLGDQRVHUDQYDORUDWV
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$TXHVWHVIHLQHVFRUUHVSRQHQ D RSHUDFLRQVQR LQFORVHVHQ ODSUHVWDFLy 3*DUDQWLD7RWDO LTXH
UHDOLW]DUjO¶$GMXGLFDWDULDSHWLFLyGH,µ$MXQWDPHQWLSUqYLDDSURYDFLySHUSDUWGHLV6HUYHLV7qFQLFV
0XQLFLSDOV GHO SUHVVXSRVW GHOV WUHEDOOV HODERUDW D SDUWLU GHOV SUHXV XQLWDULV RIHUWV SHU , 
$GMXGLFDWDULHQEDVHDOTXDGUHGHSUHXVGH, Annex 3 Preus unitaris P6 GHOSUHVHQWSOHF
$EDQVGHSURFHGLUDO H[HFXFLyGHTXDOVHYROIHLQDO¶$GMXGLFDWDULKDXUjGHFRPSWDUDPEO DSURYDFLy
SHU SDUW GH O $MXQWDPHQW GHO FRUUHVSRQHQW SUHVVXSRVW HODERUDW D SDUWLU GH HOV SUHXV XQLWDULV GH
l’Annex de Preus Unitaris GHO 3OHF GH FRQGLFLRQV $GPLQLVWUDWLYHV G¶DTXHVWD OLFLWDFLy DSOLFDQW OD
EDL[DTXHKDJLRIHUWO $GMXGLFDWDULHQODOLFLWDFLyHQFDVGHQHFHVVLWDUDOJXQQRXSUHXQRLQFOzVHQ
l’Annex de Preus Unitaris GHO3OHF GHFRQGLFLRQV$GPLQLVWUDWLYHV V¶XWLOLW]DUDQHOVSUHXVXQLWDULVGHO
EDQF,7(&DSOLFDQWODEDL[DRIHUWDGDLHQFDVGHSHUVLVWLUODQHFHVVLWDWG¶XQQRXSUHXTXHQRHV
WUREL QL HO OOLVWDW GH l’Annex de Preus Unitaris GHO 3OHF GH FRQGLFLRQV $GPLQLVWUDWLYHV QL HO ,7(&
V¶XWLOLW]DUjHOSUHXGH393SXEOLFDWHQ7$5,)(&DSOLFDQWODEDL[DRIHUWDGDSHUO¶$GMXGLFDWDUL

7UHEDOOVLQFORVRV

x

5HSDUDFLyG¶DYDULHVSURGXwGHVSHUWHUFHUV

x

5HSDUDFLRQVGHJXWVDIHQzPHQVH[WUDRUGLQDULV

x

2EUDFLYLOLPDWHULDOGHOHVDYHULHVSURGXwGHVSHUHOQRUPDOIXQFLRQDPHQW

7DPEpHVFRQVLGHUHQLQFORVHVGLQVGHOD3UHVWDFLy3DOWUHVWUHEDOOVOHVIHLQHVFRUUHVSRQHQWVD
RSHUDFLRQVGH
x

'HVSODoDPHQWLRPRGLILFDFLRQVGHSXQWVGHOOXPDSHWLFLyGHO¶$MXQWDPHQW

x

,QVWDOāODFLRQVSHUDIHVWHVDSHWLFLyGH,µ$MXQWDPHQW

x

7UHEDOOVDUHDOLW]DUDSHWLFLyGHWHUFHUVLSUqYLDFRPXQLFDFLyGHOVWUHEDOOVDUHDOLW]DUDOV
6HUYHLV7qFQLFV0XQLFLSDOVSHUD ODVHYDFRQIRUPLWDWFRPSRGHQVHUGHVSODoDPHQWV
GHSXQWVGHOOXPLLQVWDOāODFLRQVSURYLVLRQDOV
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$11(;,QVWDOODFLRQVVHPDIzULTXHV

7RWVHOVJUXSVVHPDIzULFVHVWDQVLWXDWVDODFDUUHWHUD%3DOVHXSDVSHUO¶$PHWOODGHO9DOOqVL
HVWUREHQDOHVFUXwOOHVVHJHQWV

*UXS &DUUHU3RPSHX)DEUD
*UXS± 3DVVHLJ$PHWOOD

*UXS 3DUFGHOV9ROXQWDULV

*UXS± &DUUHU&DQ&DPS± )UDQFHVF0DFLj
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$11(;(QOOXPHQDWGH1DGDO

(OVPRWLXVQDGDOHQFVDLQVWDOODU VRQ
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 3ODIyWLSXVEDQGHURODGH[SHQMDWVGHOVIDQDOVG¶HQOOXPHQDWS~EOLF± XQLWDWV
 3ODIyGH[ FROORFDWVHQSDUDOOHODODOtQLDD[LDOGHOIDQDO XQLWDWV
 3QHOOVWLSXVSDQFDUWHVGH[VREUHOtQLDGHFDEOHG¶DFHUSHUSHQGLFXODUDODGLUHFFLy
GHOFDUUHULDPG¶DOoDGD XQLWDWV
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>7000
<7000
>7000
>7000

Classeenllumenat
ME2
ME2
ME2
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME2
ME2
ME3b
ME3b
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME2
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME4b
ME4b
ME3b
ME2
ME2
ME4b
ME2
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME4b
ME3b
ME3b
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME4b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME3b
ME4b
ME2
ME3b

Nivellsd'ilͼluminaciórequerit
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
0,75cd/m2
0,75cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
0,75cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
0,75cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
0,75cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
0,75cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
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Tipologia
Viesprincipals
Viesprincipals
Viesprincipals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Viesprincipals
Viesprincipals
Generals
Generals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Viesprincipals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Poligons
Poligons
Generals
Viesprincipals
Viesprincipals
Poligons
Viesprincipals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Poligons
Generals
Generals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Poligons
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Generals
Poligons
Viesprincipals
Generals
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Carrer
AvingudadelesRoquetes
AvingudaOnzedeSetembre
BPͲ1432
BPͲ1438
CamíCalMestre
CamídeCanDraper
CareerTarrago
CarrerAcàcies
CarrerAmistat
CarrerÀngelGuimerà
CarrerAnnaMariaMogas
CarrerAtzavara
CarrerAusiàsMarch
CarrerAvellaners
CarrerCadernera
CarrerCamèlia
CarrerCamídeBigues
CarrerCamídeCanJuli
CarrerCamídeCanSerra
CarrerCamídeCanValls
CarrerCanGuineu
CarrerCanParellada
CarrerCanSau
CarrerCanVallsNou
CarrerCànoves
CarrerCasas
CarrerdeBarcelona
CarrerdelaFont
CarrerdelaNoguera
CarrerdelaTorregassa
CarrerdeSantPere
CarrerdelCanigó
CarrerdelCim
CarrerdelClub
CarrerdelFigaró
CarrerdelPrat
CarrerEnricGranados
CarrerEnricMorera
CarrerEsparver
CarrerEstornell
CarrerFrancescMacià
CarrerFredericMompou
CarrerGaig
CarrerGarbí
CarrerGarrofer
CarrerGaudí
CarrerGavina
CarrerGirona
CarrerGralla
CarrerGranollers
CarrerGregal
CarrerlesAgudes
CarrerlesTires
CarrerLlerona
CarrerLliça
CarrerLlinars
CarrerLlorer
CarrerMajor
CarrerMaresme
CarrerMasDorca
CarrerMestreMasSerracant
CarrerMestreMillet
CarrerMestreSanchoMarraco
CarrerMigjorn
CarrerMimosa
CarrerMir
CarrerMogent
CarrerMoià
CarrerMontmany
CarrerPepMunné
CarrerPepVentura
CarrerPerdiu
CarrerPereSoler
CarrerPetitPassatge
CarrerPicad'Estats
CarrerPicasso
CarrerSalvadorMillet
CarrerSalze
CarrerSamalús
CarrerSantBernat
CarrerSantGenis
CarrerSantJoan
CarrerTagamanent
CarrerTaronger
CarrerTarragó
CarrerTenes
CarrerTer
CarrerTona
CarrerTramuntana
CarrerVinya

B1
B1
A2
A2
A2
A2
B1
B1
B1
E1
B1

>7000
>7000
>7000
>7000
>7000
>7000
>7000
>7000
>7000
Trànsitalt
<7000

ME3b
ME3b
ME2
ME2
ME2
ME2
ME3b
ME3b
ME3b
S1
ME4b

1cd/m2
1cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1,5cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
1cd/m2
15lux
0,75cd/m2
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Generals
Generals
Viesprincipals
Viesprincipals
Viesprincipals
Viesprincipals
Generals
Generals
Generals
Parcsizonesverdes/peatonas
Poligons
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CarrerXaloc
CarrerXiprer
CarreteradelaGarriga
CarreteradePuiggraciós
CarreteradeSantBartomeu
CarreteradeSantFeliu
PassatgeMontaner
PassatgePinsà
PassatgeSantaCreu
Passeigdel'Ametlla
SectorMasDorca
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SERVEI INTEGRAL DE MANTENIMENT DE L'ENLLUMENAT
PÚBLIC I SEMAFORIC I DEL SUBMINISTRAMENT DE
TECNOLOGIA PER LA MILLORA ENERGETICA DE L’AMETLLA
DEL VALLES AMB ESTALVIS GARANTITS, SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.

1
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES I QUADRE DE
CARACTERÍSTIQUES.
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Quadre de característiques del contracte de servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi
de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

A. Descripció de l’objecte del contracte
Antecedents:

Per Real Decret 1890/2008, de 14 de novembre, en virtut del qual s’aprova el Reglament
d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’Enllumenat exterior (REEIAE) es regulen els
nivells màxims d’il·luminació dels espais en funció de l’activitat que s’hi realitza, la
incidència de la il·luminació cap a d’altres espais i s’exigeix un nivell mínim d’eficiència
energètica en aquest tipus d’instal·lacions.

La Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la
protecció del medi nocturn a través del Decret 190/2015 de desplegament de la mateixa,
regula les condicions mínimes a garantir per tal de compatibilitzar la preservació del
medi ambient nocturn amb el desenvolupament de l’activitat humana durant la nit, tot
considerant les diferents necessitats funcionals que es donen. Per tant, és necessari
conciliar la normativa sobre contaminació lumínica i la d’eficiència i estalvi d’energia per
tal de reduir l’impacte de les instal·lacions d’enllumenat sobre el medi ambient nocturn.

La Llei 16/2017, de 1 d’agost, de canvi climàtic, té com a finalitats reduir les emissions
de gasos amb efecte d'hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic,
afavorir la transició cap a una economia neutra en emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle, competitiva, innovadora i eficient en l'ús de recursos.
En aquest context de pretensió de millora de l’eficiència energètica i de reducció de la
contaminació lumínica, els municipis gironins es subscriuen al Pacte dels Alcaldes
acceptant el compromís de la Unió Europea de reduir un 20% el consum de CO2 per a
l’any 2020.
Objecte:
L’objecte del contracte és la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat exterior del
municipi de l’Ametlla del Vallès i executar les prestacions de gestió energètica i
manteniment amb garantia total, mitjançant una actuació global i integrada, i de
conformitat amb els documents que formen part d’aquest plec de clàusules.
L’actuació global i integrada objecte del present contracte té com a finalitat l’execució de
les següents prestacions, que es defineixen de manera més extensa al Plec Tècnic:
Prestació P1 – Serveis de gestió energètics
2

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 24. 10. 2018 amb el número B-542769

El 4 de desembre de 2012, entra en vigor la Directiva 2012/27/UE relativa a l’eficiència
energètica.
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Execució de les tècniques de gestió energètica i explotació necessàries pel correcte
funcionament de les instal·lacions objecte del contracte, incloent el control energètic, la
gestió de la instal·lació i el control dels nivells lumínics

Prestació P2 - Manteniment preventiu
El manteniment preventiu té com a objectiu mantenir les instal·lacions d’enllumenat
públic dins d’un adequat nivell de funcionament i del manteniment del nivell lumínic
segons estableix el PPT al llarg de la durada del contracte, controlant els seus elements
i realitzant operacions generals per tal de reduir al mínim les avaries i les operacions no
programades, garantint així un alt rendiment de les instal·lacions.

Prestació P4 – Subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica
a càrrec de l’estalvi energètic.
Aquesta prestació correspon a la substitució de llumeneres, per a la millora de
l’eficiència i estalvi energètic, així com altres actuacions varies encaminades a millorar
l’eficiència energètica, en base a l’estudi d’eficiència realitzat, i que aniran a càrrec del
rendiment energètic. Al Plec de Prescripcions Tècniques i en els seus
annexess’especifica quines són aquestes actuacions. El termini per executar aquestes
inversions es de 6 mesos des de la formalització del contracte.
Aquestes actuacions seran executades en base als preceptes del Reglament
d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior aprovat pel Real Decret
1890/2008 de 14 de novembre i per les condicions fixades en els presents plecs.
Prestació P6 – Altres treballs relacionats amb l’enllumenat
Aquesta prestació inclou les tasques relacionades amb el manteniment que no queden
incloses en les prestacions P2 i P3, i que correspon al servei de manteniment de les
possibles reparacions i reposicions de components no inclosos dins la prestació P3, com
per exemple: punts de llum col·lisionats, trencaments per vandalisme, avaries causades
per obres o per rosegadors, robatoris, fets malintencionats, accidents o similars i
fenòmens climatològics, entre altres. En el PPT es defineixen concretament aquestes
actuacions.

El present contracte té la naturalesa administrativa i es qualifica com a contracte mixt,
d’acord amb l’article 18 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (en endavant, LCSP) i en virtut de l’article 3 de la Directiva 2014/24 aquest s’ha
d’interpretar tenint en compte la prestació principal que caracteritza l’objecte del
contracte. En aquest sentit, es considera que la prestació principal és el subministrament
de tecnologia (P4) per a obtenir una millor eficiència energètica. La resta de prestacions
3
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Prestació P3 – Garantia Total
L’Adjudictari assumirà la completa i total responsabilitat del bon estat del material, dels
components de la instal·lació i el bon estat de funcionament de la mateixa, efectuant les
reparacions i reposicions de tot tipus de material necessari, amb la major brevetat
possible i sense necessitat de requeriment previ, qualsevol que sigui la causa que ho
provoqui, segons s’especifica més extensament en el Plec Tècnic.
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Divisió en lots:
La prestació principal d’aquest contracte és el Subministrament de tecnologia per a la
millora de l'eficiència energètica amb estalvis garantits (Prestació P4), això implica que
l’estalvi energètic d’aquesta inversió ha de ser garantit l’Adjudictari per sota del consum
objectiu fixat en els PPT i els seu annexes, al llarg de tota la durada del contracte i amb
penalitats per incompliment.
La resta de prestacions son accesories a la Prestació P4. La Prestació P1 Serveis
energètics té per objecte priniciplament verificar els estalvis produïts i el control del nivell
luminic per la Prestació P4, al llarg de la durada del contracte.
La prestació P2 de Manteniment de la instal·lació engloba el manteniment de la
instal·lació objecte de la prestació P4, que afectará a les condicions de treball de la
instal·lació i al consum energètic de la mateixa, i alhora es procedirà a realitzar les
operacions necessàries per mantenir els nivells lumínics establerts en els PPT i els seus
annexes.
La Prestació P3 fa referencia als treballs i materials necessaris per mantenir l’estat de
la tecnologia instal·lada en la prestació P4 en les condicions de treball establertes en els
PPT al llarg del període d’amortització, amb la modalitat de garantia total.
Finalment la prestació P6 Altres treballs relacionatss amb la instal·lació objecte del
contracte fa referencia aquells treballs no previstos en les altres prestacions que afecten
a la instal·lació objecte de la prestació P4, tal i com s’especifica en els PPT.
La realització independent de totes elles per contractistes diferents no permet a
l’Ajuntament exigir a l’Adjudicatari de la Prestació P4 la garantia d’estalvi al llarg del
període d’amortització, com tampoc permet a l’Ajuntament exigir a l’Adjudicatari de la
Prestacio P2 una garantia total de la instal·lació per tal de mantenir les condicions de
treball establertes en els PPT al llarg de la durada del contracte. El risc per la correcte
execució del contracte procedeix de la pròpia naturalesa del objecte del contracte, que
es garantir uns nivells d’estalvi i unes condicions de treball de la instal·lació objecte del
contracte al llarg de la durada del període d’amortització de la inversió, així com mantenir
uns nivells lumínics segons s’estableix en el PPT, i per tant es considera no dividir el
objecte del contracte en lots.
Codi de l’expedient: Sec 2018/87
Codi CPV:
31527200-8 Llums per l’enllumenat exterior
45316000-5 Treballs d’instal·lació de sistemes d’enllumenat i senyalització
45316100-6 Instal·lació d’equip de l’enllumenat exterior
50232100-1 Serveis de manteniment d’enllumenat públic de carrers
4
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de manteniment (P2), la garantia total (P3), i la gestió energètica (P1), i la d’altres
treballs realcionats amb l’enllumenat (P6), son prestacions que tenen una component
de serveis i de subministrament que contribueixen a assolir l’objecte del contracte i son
complementaries a la prestació principal P4. El present contracte, doncs, es regirà per
les clàusules contingudes en el present plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques i, en el seu defecte, per les normes contingudes a
l’article 16 del LCSP i les disposicions que regulen el contracte de subministrament.
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B. Dades econòmiques

B.1. Determinació del preu:

El preu del contracte anual és de 270.690,36 €/any (iva no inclòs) d’acord amb el detall
següent:
Concepte

Costos sense
IVA (€/anual)

P1+P2+P3
P4

Serveis Energétics +Manteniment+Garantia Total
Subministrament de tecnologia per a la millora de
l'eficiència energètica.

90.454,72
151.310,02

P6

Treballs complementaris relacionats amb
l’enllumenat
SUMA TOTAL DE LES PRESTACIONS SENSE IVA

270.690,36

21% IVA

56.844,98

SUMA TOTAL DE LES PRESTACIONS AMB IVA

327.535,33

28.925,62

B.2. Valor estimat del contracte: 3.768.366,07 € (A)+(B) IVA no inclòs, amb
modificacions incloses.
Pressupost de licitació x durada del contracte 270.690,36€/any
3.518.974,67 € (A)

x 13 anys =

5
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Per la determinació del preu del contracte s’han tingut en compte les diferents
prestacions definides a l’objecte el contracte. Les prestacions P1, P2, P3 i P4 i P6 el
preu es determina segons els preus de mercat.
Per les prestacions P1, P2, i P3 es determina un preu per punt de llum de 24.81 €/any
on s’han inclòs els costos directes, indirectes, despeses generals del 13% i benefici
industrial del 6%. Iva no inclos.
Per la Prestació P4 es determina un preu de 1.967.030,22 €, IVA no inclós d’acord amb
el annex de pressupost del document “Auditoria en grau d’inversió de l’enllumenat públic
de l’Ametlla del Vallès”, on s’han inclòs els costos directes, indirectes, despeses
financeres, despeses generals del 13% i benefici industrial del 6%. Aquest import serà
finançat per l’Adjudicatari al llarg de la durada del contracte que serà de 13 anys.
La Prestació P6, consisteix en una dotació econòmica per realitzar altres treballs
relacionats amb la instal·lació d’enllumenat i que no es troben inclosos en les altres
prestacionsel, el preu es determina d’acord amb el pressupost màxim per la prestació i
d'acord amb els preus unitaris màxims definits a l'annex 8 del present plec. El pressupost
màxim de la prestació P6, formulat en temes de preus unitaris, s’ha calculat en base a les
estimacions de les necessitats de l’Ajuntament durant l’execució del contracte i no suposa
una obligació de despesa per part de l’Ajuntament atès que aquesta es determinarà en
funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del contracte.
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Modificacions: (9.045,47 €/+ 10.138,48 €/) x 13 anys = 249.391,40 € (B)
-

Fins a un 10% de la prestació (P1+P2+P3) per variacions de punts de llum:
9.045,47 €/any

-

Fins a 10.138,48 €/any de la prestació (P1+P2+P3) per estalvi energètic respecte
el consum objectiu.

B.3. Pressupost de licitació : 270.690,36 €/any IVA no inclòs
Import IVA: 56,844,98 €

Total: 327.535,33 € IVA inclòs.

C. Existència de crèdit

C.1. Aplicació pressupostària:

Les obligacions econòmiques que es deriven d'aquest contracte s'atendran amb les
aplicacions pressupostàries que a aquest efecte es consignen al pressupost municipal
corresponent de l'any 2018, i en els exercicis següents, durant el termini d'execució del
contracte .

D. Termini de durada del contracte:
D.1 Durada: 13 anys.

Segons la naturalesa de la prestació P4, es tracta d’una inversió a executar en els
primers 6 mesos del contracte, amb un període de recuperació de 13 anys. Segons
l’article 29.4 de la LCSP, els contractes de serveis podran disposar d’un termini de
durada superior als 5 anys, cuan ho exigeixi el període de recuperació d’inversions
directament relacionats amb el objecte del contracte, sempre que l’amortització de les
inversions suposi un cost rellevant en la prestació del servei. La justificació de la inversió
es troba inclosa en els annexes del PPT, i la seva amortització igualmentes justifica en
els annexes del PPT, a partir de l’estalvi aconseguit per l’Ajuntament amb la factura
elèctrica anual que suposen les inversions en estalvi energètic de les instal·lacions
objecte del present contracte.
Totes les prestacions s’iniciaran amb la formalització del contracte.

D.2. Possibilitat de pròrroga: No
E. Variants
NO
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte:
Tramitació: Ordinària (art. 116 i següents del LCSP)
Procediment: Obert (art. 156 a 158 del LCSP) i subjecte a regulació harmonitzada
6
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C.2. Expedient d’abast plurianual: Sí
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G. Solvència i classificació empresarial

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica
o professional.
Acreditació de la solvència econòmica i financera del empresari

De conformitat amb l’article 87 del LCSP, l’acreditació de la solvència econòmica i
financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
Volum anual de negocis del licitador que referit a l’any de major volum de negocis dels
tres últims conclusos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte si la seva duració és superior a un any.
L’import que correspon al valor anual mitjà del contracte es la suma de totes les
prestacions P1+P2+P3+P4+P6, es a dir 270.690,36€.
Per tant la solvència econòmica mínima global exigida és una vegada i mitja el valor
anual mitja del contracte, essent de 406.035,54€.

La inscripció en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Público (ROLECE) o en el el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI)
acreditarà les condicions de solvència econòmica i financera del empresari.
Acreditació de la solvència tècnica o professional

De conformitat amb l’article 89 de la LCSP, l’acreditació de la solvència tècnica o
professional de l’empresari s’haurà d’apreciar tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, que s’haurà d’acreditar pels
següents mitjans:
-

Relació dels principals treballs efectuats en els 3 anys anteriors, corresponents a
la mateixa naturalesa que l’objecte de les prestacions del contracte, i s’haurà
d’incloure el seu import, dates i el destinatari, sigui públic o privat. Els serveis
efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest, mitjançant una declaració de l'empresari; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per autoritat
competent. L’import de l’any de major execució haurà de ser almenys el 70% del
valor anual mitjà del contracte.

G.2. Classificació empresarial:
Els licitadors espanyols i la resta de licitadors estrangers d’Estats no membres de la
Unió Europea o no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, poden
acreditar, aquesta solvència mitjançant la classificació empresarial especificada a
7
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El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest
registre, i si no per les dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit.
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continuació o una de superior:
P4
Grup: P
Subgrup: 1
Categoria (*): Cat. e
P2 P3 P6
Grup I
Subgrup 1
Categoria (*): Cat. c

(*) La categoria indicada equival a la categoria atorgada d’acord amb el RD
1098/2001, segons el quadre d’equivalència establert a la Disposició transitòria 3a
del RD 773/2015, de 28 d’agost.

H. Comitè d’experts: No

I. Criteris d’adjudicació

Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre B) (Fins a 25 punts)

- Per tal de poder comprovar quins són els nivells lumínics assolits amb les
lluminàries ofertades, a l’annex 3 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)
s’adjunten la relació d’estudis lumínics a realitzar per els licitadors. Aquests
hauran d’estar realitzats amb les dades facilitades a l’annex 3 del PPT, i segons
s’estableix en la clàusula 8.5. Estudis lumínics a presentar del PPT, sinó no
es consideraran vàlids.
- Complementariament a incloure els propis estudis lumínics, caldrà omplir la
següent taula resum amb els resultats de cada estudi luminotècnic:

Estudi

Classificació:

num:

Flux

Intensitat de

Potència de

Em

Emin

Uniformit

lumínic

treball de la

la llumenera

Il·luminància

Il·luminància

at

real de la

llumenera

(inclòs

mitja (lux)

mínima (lux)

global

llumenera

(mA)

pèrdues

mínima

del equip)

U0

(lm)

(W)

-

Per cadascun dels estudis lumínics els licitadors hauran d’incloure en la seva
oferta la fotometria de la llumenera utilitzada en les seves ofertes . Aquesta
fotometria haurà d’haver estat realitzada segons la Norma UNE-EN 13032, el
qual inclourà com a mínim:
o
o
o
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Document B1. Estudis lumínics (10 punts)

la distribució fotomètrica de la llumenera
la corba polar
el diagrama isolux
8
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o
o

-

el flux total emès per la llumenera
flux lluminós a l'hemisferi superior

La mesura dels següents paràmetres elèctrics i óptics de la llumenera per els
diferents régims de funcionament (per exemple: 350mA, 500mA, 750mA,
1000mA):
o
o
o
o
o
o
o
o

Tensió (Vac)
Corrent d’alimentació (Aac)
Potències activa, reactiva i aparent,
Factor de potència (mínim 0,90)
Distorsió harmònica total en corrent de la lluminària (màxim admès 25%)
Temperatura de color ( 3.000ºK +/- 5%)
Flux luminic emés (Lm)
eficàcia de la lluminària alimentada i estabilitzada en condicions de
servei (Lm/W minim admés 95 lm/W)

Document B2. Memòria tècnica descriptiva de les tasques que es desenvoluparan
d’acord a les prestacions P1, P2, P3 (10 punts)

Aquesta memòria tècnica tindrà una extensió màxima de 40 pàgines a una cara (tipus
de lletra igual o equivalent a l’arial 11) que serà el que es farà servir per a la valoració
de l’oferta.El document contindrà l’estudi tècnic corresponent a les prestacions P1, P2 i
P3 de l’oferta. Caldrà que les propostes facin referència al següents conceptes:
-

Proposta d’organització i serveis generals, seguint les especificacions del Plec
Técnic. Es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

-

Proposta per dur a terne la prestació de Serveis Energétics (P1), seguint les
especificacions del Plec Tècnic Es valorarà fins a un màxim de 1 punt.

-

Proposta de Pla de Manteniment, dins de la prestació P2, seguint les
especificacions del Plec Tècnic. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts.
Proposta de la Garantia Total de la prestació P3, seguint les especificacions del
Plec Tècnic. Es valorarà fins a un màxim de 2,5 punts

-

La valoració del document B2 podrà ser com a màxim de 10 punts, i es realitzarà per
cadascun dels conceptes anteriors de la següent manera,
-

Excel·lent: Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
detallades i precises que millorin en tots els punts els requeriments del Plec
Tècnic, la valoració serà d’un 100% dels punts

-

Notable : Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
detallades i precises que millorin dels punts els requeriments del Plec Técnic en
mes de la meitat. La valoració serà d’un 70% dels punts.

-

Bo: Quan la proposta en relació a l’element a valorar s’incloguin mesures
9
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La valoració del document B1 podrà ser com a màxim de 10 punts a raó de 0,1 punts
per estudi vàlid presentat. Aquelles ofertes que incloguin tots els estudis lumínics donant
compliment a la classificació exigida, així com la resta de documentació requerida rebràn
10 punts, i les ofertes que no incloguin tots els estudis lumínics, i/o no donguin
compliment a la classificació exigida, i/o no incloguin la documentació requerida rebran
0 punts per cada un dels estudis no vàlids.
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detallades i precises que millorin dels punts els requeriments del Plec Técnic en
menys de la meitat.. La valoració serà d’un 30% dels punts.

-

Regular : Quan la proposta en relació a l’element a valorar es limiti a un lleuger
plantejament, amb un detall poc acurat, i/o es limiti a transcriure el contingut dels
Plecs Tècnics, la valoració serà d’un 0% dels punts.

Document B3. Proposta de Pla de Mesura i Verificació (M&V) dels estalvis
obtinguts (Fins a 5 punts)
Definició del Pla de Mesura i Verificació dels estalvis i concreció del procediment per al
seu seguiment, explicat en una memòria tècnica amb una extensió màxima de 10
pàgines a una cara (tipus de lletra igual o equivalent a l’arial 11).

Les ofertes que presentin un Pla de Mesura i Verificació, però que no sigui segons el
protocol IPMVP, i/o que no s’adapti expressament a la instal·lació objecte d’aquest
contracte rebran, i/o no disposin d’almenys una persona en plantilla amb l’acreditació
EVO del estandard IMPV rebran 2 punts.
Les ofertes que no presentin un Pla de Mesura i Verificació rebran 0 punts.

Criteris quantificables de forma automàtica (sobre C) (Fins a 75 punts)

1. Oferta econòmica total en euros per l’execució del contracte (fins a 35 punts)
D’acord al model de proposició que figura en l’annex 2, es farà el repartiment de punts
entre l'oferta més econòmica i el pressupost de licitació, segons la següent fórmula:
(Bmax – Bi)
Pi = 35 – 35 (-------------------)
Bmax
Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Bi: Baixa ofertada en tant per cent
Bmax: Baixa màxima admesa de les ofertes presentades en tant per cent.
2. Criteri d’innovació tecnológica per implantar sense cost per l’Ajuntament, d’un
sistema de telegestió que permeti de forma remota la conectivitat punt a punt en
tots els punts de llum objecte del contracte. (fins a 10 punts)
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Es valorarà amb 5 punts aquelles ofertes que proposin un Pla de Mesura i Verificació
segons el protocol IPMVP (International Performance Measurement and Verification
Protocol) desenvolupat per EVO (Efficiency Valuation Organization) i que justifiqui el
mètode de càlcul seleccionat (A, B, C o D) del IPMVP adaptat expressament a la
instal·lació d’enllumenat públic objecte d’aquest contracte, i que acreditin en la seve
oferta que es disposa en la plantilla de l’empresa de com a mínim una persona amb la
formació per implantar un Pla de Mesura i Verificació segons el estandard IMPV acreditat
per EVO.
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Es valorarà amb 10 punts aquells licitadors que es comprometin a que dins de la
prestació P4 implantaran sense cost per l’Ajuntament, un sistema de telegestió que
permeti la conectivitat punt a punt, i que permeti regular individualment el nivell luminic
de cadascun dels punts de llum objecte del contracte remotament. D’acord al model de
proposició que figura en l’annex 3.
3. Percentatge d’estalvis respecte del consum objectiu establert en el PPT i els
seus annexes cedits a l’Ajuntament. (fins a 5 punts)

L’oferta que cedeixi un major percentatge d’estalvi d’energia a l’Ajuntament respecte el
consum objectectiu establert en els PPT i els seus annexes, d’acord amb el model de
proposta de l’annex 4, obtindrà la puntuació màxima de 5 punts. Per valorar la resta de
les ofertes es dividirà cadascuna d’elles entre l‘oferta de major percentatge i el resultat
es multiplicarà per 5.
Pi = 5 x (Percentatge i / Percentatge max)

4. Proposta de Baixa dels preus unitaris a aplicar als Treballs complementaris P6
(Fins a 5 punts)
D’acord al model de proposició que figura en l’annex 5, l’oferta amb la Baixa més gran
obtindrà la puntuació màxima de 5 punts. Per valorar la resta de les ofertes es dividirà
cadascuna d’elles entre l‘oferta de major percentatge i el resultat es multiplicarà per 5:
Pi = 5 * ( Bi / Bmax )
Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Bi: Baixa ofertada en tant per cent
Bmax: Baixa màxima admesa de les ofertes presentades en tant per cent.

5. Criteri mediambiental per la menor petjada de carboni en el desplaçament dels
equips destinats al manteniment (fins a 5 punts)

Es valorarà amb 5 punts aquells licitadors que es comprometin a que el vehicle destinat
al servei (furgoneta) per les tasques de manteniment sigui 100% elèctric, al llarg de tota
la durada del contracte, d’acord amb el model de proposta de l’annex 6.
6.Criteri de reducció del termini d’execució de la prestació P4 (fins a 5 punts)
L’oferta que reduexi un major numero de mesos el termini d’execució de la prestació P4
d’acord amb el model de proposta de l’annex 7, obtindrà la puntuació màxima de 5
punts. Per valorar la resta de les ofertes es dividirà cadascuna d’elles entre l‘oferta de
major reducció de setmanes i el resultat es multiplicarà per 5.

11

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 24. 10. 2018 amb el número B-542769

Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Percentatge i = Percentatge d’estalvi cedit de l’oferta que es valora
Percentatge max = Percentatge de la oferta amb major percentatge d’estalvi cedit
a l’Ajuntament
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Pi = 5 x (Reducció i / Reducció max)

Pi: Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora
Reducció i = Reducció del termini de l’oferta que es valora en setmanes.
Reducció max = Reducció del termini major ofertat admès en setmanes.

7. Memoria tècnica de la Prestació P4 (10 punts)

Memòria tècnica justificativa de cada model de lluminària ofertat, s’inclourà la
documentació següent:
-

Fitxa descriptiva de les característiques de cada lluminària ofertada, segons el
que determina del Plec de Prescripcions Tècniques.

-

Per cada lluminària ofertada, incloure els Certificats i Assajos emesos per un
laboratori acreditat per ENAC, segons s’estableix en la clàusula 8.4. Certificats
assajos i documentació tècnica de les llumeneres i els seus components
del PPT.

La valoració del document C.7 podrà ser com a màxim de 10 punts. Aquelles ofertes
que incloguin tota la documentació requerida rebràn 10 punts, i les ofertes que no
incloguin la documentació requerida per totes i cadascuna de les lluminàries ofertades
rebran 0 punts.

La determinació de les ofertes de l’existencia d’uns valors presumptament anormals ,
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a
continuació:
1. Oferta econòmica:
-

Quan concorri una sol licitador, la seva oferta econòmica sigui inferior al
pressupost base de licitació en més de 25 unitats percentuals.

-

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals de l’altre oferta.

-

Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les ofertes que siguin inferiors en més
de 10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No
obstant, si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada
mitja en més de 10 unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova mitja
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el
número de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà
sobre les tres ofertes de menor quantia.

2. Baixa dels preus unitaris a aplicar en la P6
-

Quan concorrin tres o menys licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les baixes presentades sobre els
preus unitaris.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les baixes que siguin inferiors en més de
10 unitats percentuals a la mitja aritmètica de les baixes presentades. No
12
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obstant, si entre elles existeixen baixes que siguin superiors a l’esmentada mitja
en més de 10 unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova mitja només
amb les baixes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de
les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres
baixes de menor quantia.

3.

Reducció del termini d’execució de la prestació P4

-

Quan concorrin tres o menys licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmètica de les reduccions de termini presentades.

-

Quan concorrin quatre o més licitadors, les reduccions de termini que siguin
inferiors en més de 10 unitats percentuals a mitja aritmètica de les reduccions de
termini presentades. No obstant, si entre elles existeixen reduccions de termini
que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals es
procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les reduccions de termini que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes es
inferior a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres reduccions de termini de
menor quantia.

K. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials:

L. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries: No
M Garanties:

Garantia provisional: no s’exigeix

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclós.
N. Condicions especials d’execució:

D’acord amb l’article 202 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic s’estableixen les següents condicions especials d’execució, de les quals el
licitador n’haurà de complir com a mínim una d’elles.
x Disposar de l’acreditació d’haver implantat un Sistema de Gestió Ambiental
d’acord a la norma UNE-EN ISO 14001, en especial pel que fa al reciclatge i
gestió dels elements i dels residus generats en la instal.lació.
x Implementació d’un plà de formació específic per als treballadors implicats en
l’execució del projecte durant la durada de la instal.lació.
x Implementació de mesures d’afavoriment d’igualtat de gènere per als
treballadors implicats en l’execució del projecte durant la durada de la instal.lació.
O. Pagament i presentació de factures
El pagament de les prestacions P1, P2, P3 i P4 es realitzarà de forma mensual, prèvia
presentació de la certificació energètica i de la corresponent factura associada per
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Fins a 1.500,00 €
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l’adjudicatària i previ informe favorable del responsable del contracte de l’Ajuntament
Titular
Les prestacions del servei P1, P2, P3 i P4 es començaràn a abonar des de el primer
més de contracte.
A any vençut es presentarà l’informe de mesura i verificació per part de l’empresa
adjudicatària, on es farà el balanç del consum real i el consum objectiu pactat. Si el
consum real atribuïble a enllumenat (s’hi descomptaran consums impropis) és superior
a l’objectiu, s’aplicarà el règim de penalitats del present Plec. Si en canvi, el consum és
inferior al pactat, l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària s’ho repartiran en funció del
percentatge d’estalvi cedit a l’administració que ha ofertat l’adjudicatari en la seva
proposta o l’establert per defecte en el plecs. El pagament en ambdós casos es
realitzarà en el termini de 60 dies naturals a comptar des de la presentació de l’informe.
El càlcul del balanç es farà en tot moment en kWh, que després es monetitzarà en base
al preu mitjà del kWh del terme d’energia de les darreres 3 factures elèctriques de
l’enllumenat.

El pagament de les liquidacions dels estalvis es realitzarà de forma anual, i es basaran
en els informes de mesura i verificació que hauran d’estar prèviament validats per
l’Adjudicatari, per el Servei Tecnic Municipal i per l’Ajuntament.
L’adjudicatari presentarà una factura mensual i el seu pagament serà prèvia conformitat
de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, d’acord amb el règim establert a la clàusula 28.
P. Modificacions del contracte prevista:

L’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions no previstes al contracte
per raons d’interès públic en els supòsits i en la forma descrita en l’article 203 de la
LCSP.
Fins a un 10% de la prestació (P1+P2+P3) per variacions de punts de llum:
Tanmateix d’acord amb l’article 204 del la LCSP també es podrà modificar el contracte
fins a un 10% de les prestacions derivades del manteniment (P1+P2 +P3), a l’alça o a
la baixa, per les causes previstes que es detallen a continuació:
- Recepció d’altres urbanitzacions o zones, per part de l’Ajuntament, no previstes en el
moment de redacció del present Plec.
- Disminució o augment del número de punts de llum objecte del contracte motivats per
obres municipals que comportin una modificació del número de punts de llum existents.
En qualsevol cas, l’objecte de la modificació consistirà en un augment o disminució de
l’import de les prestacions derivades del manteniment (P1+P2+P3) i no serà d’aplicació
per incrementar el nombre de punts de llum associats a la P4 i P6.
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Com a consums impropis o excessos de consum que no han d’incloure’s en aquest
mecanisme d’incentiu a l’estalvi hi ha:
a) Excessos de consum per augment de l’horari d’ús respecte a l’horari establert per les
parts i expressament autoritzat per l’Ajuntament.
E ([FHVVRVGHFRQVXPSHUDXJPHQWGHOQ~PHURG¶HTXLSVLQVWDOÂODWVIRUDGHO¶REjecte
d’aquest contracte. Aquest excés es valorarà a partir de l’ampliació de potència, les
hores de funcionament i les possibles reduccions de flux lumínic.
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Per a calcular l’import de la modificació de les diferents prestacions subjectes a ser
modificades, P1, P2 i P3, s’aplicaran les següents fórmules:
- Afectació de les quotes de les prestacions (P1+P2+P3) deguda a la variació del nombre
de punts de llum:
Al llarg de l'execució del contracte són possibles ampliacions i disminucions del nombre
de punts de llum de les instal·lacions d'enllumenat.

Si aquests increments o disminucions estan dins del ± 2%, no hi haurà variació de
l'import de les prestacions (P1+P2+P3), ja que es considera que no és necessari
augmentar els recursos humans ni materials per dur a terme els treballs de
manteniment.
Si aquestes variacions superen aquest percentatge s’actuarà tal com s'indica a
continuació:
De l’oferta de l'Adjudicatari s'extraurà el Preu Unitari Mitjà del Punt de Llum de la
prestació P1+P2+P3 : ([P1+P2+P3]) , que resultarà de dividir l'import de les prestacions
(P1+P2+P3) entre el nombre de punts de llum previstos en el plec tècnic.
En cas de variacions de punts de llum, es calcularan els increments o reduccions dels
imports de les prestacions P1+P2+P3 de la següent manera:
ǻ P1+P2+P3) = ([P1+P2+P3]) x ǻpunts de llum

- Fins a 10.138,48 €/any de la prestació (P1+P2+P3) degut a una disminució del
consum energètic
Tanmateix d’acord amb l’article 204 del la LCSP també es podrà modificar el contracte
fins 10.138,48 €/any de les prestacions derivades de gestió energètica P1, a l’alça en
el cas que, degut a una millor gestió del control energètic s’assoleixi un consum inferior
al garantit en kWh. En aquest cas, l’Ajuntament Titular, podrà modificar el contracte per
bonificar a l’Adjudicatari amb el pagament dels estalvis addicionals generats cada any
de duració del contracte, amb els percentatges i la fórmula indicada a continuació que
resta subjecte a ser modificada per l’oferta del licitador en aplicació dels criteris
d’adjudicació.El càlcul d’aquesta modificació es realitzarà de la següent manera:

% de bonificació de l’Adjudicatari x kWh estalviats addicionals x tarifa vigent €/kWh
En qualsevol cas, l’import màxim de bonificació a l’adjudicatari serà de 10.138,48 €/any
sense iva. El procediment per a l’aprovació de les possibles modificacions serà el següent:
el responsable del contracte emetrà un informe tècnic motivant la modificació del contracte
i proposant aquesta ampliació, la qual serà aprovada per l’òrgan de contractació i
degudament notificada i publicada en la forma prevista a la LCSP.
Q. Subcontractació: SI
R. Revisió de preus: Sí
Els preus que figurin en l’oferta econòmica del contracte comprometen a l’Adudicatarien
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l’execució de les prestacions definides en el Plec al llarg de 12 mesos.

Prestació P4:
La prestació P4 no es objecte de revisió.
La resta de Prestacions seran revisades anualment en aplicació de les següents
fórmules:

Prestació (P1+P2+P3):
Les revisions de preus de les prestacions (P1+P2+P3) a efectuar seran les previstes a
continuació, que fa referència als supòsits de variació de l'Índex de Preus del Treball
(IPT). L'import d'aquesta prestació serà revisat anualment, segons la fórmula següent:
Prev = Pant x (1+'IPT)
En la qual:
Prev = Preu revisat de la Prestació (P1+P2+P3) (€/any).
Pant = Preu de la Prestació (P1+P2+P3) en el moment de la revisió.(€/any).
'IPT = Variació anual del Índex de Preus del Treball corresponent al període dels
12 mesos anteriors al moment de la revisió.

Prestació (P6):
Les revisions del preu de la prestació (P6), fa referencia al llistat de preus unitaris de
l’Annex 8, i s’actualitzarà segons la variació de l'Índex de Preus Industrials (IPRI).
L'import d'aquesta prestació serà revisat anualment segons la fórmula següent:
Prev = Pant x (1+'IPRI)
En la qual:
Prev = Preus revisats del llistat de l’annex 7. (€/ut)
Pant = Preu del llistat de l’annex 8 en el moment de la revisió (€/ut).
'IPRI = Variació del Índex de Preus Industrials corresponent al període dels 12 mesos
anteriors al moment de la revisió.
En aquesta fórmula el terme 'IPRI fa referencia a la variació anual de l'Index de Preus
Industrials que es publica mensualment, sent accessible des de el portal web de l'Institut
Nacional d'Estadística (INE): www.ine.es
S. Termini de garantia: Sí

El termini de garantia per a les prestacions P1, P2 , P3 i P4 serà de 12 mesos des de la
data de finalització del contracte, sens perjudici del que s’estableix a la clausula de
garantia total del PCT.
T. Seguretat i salut en el treball: Si
U. Penalitats:
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials derivats de la seva execució
successiva.
El règim de penalitats per execució defectuosa o demora serà el previst a l’article 193 de
16
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la LCSP.

Es consideraran infraccions sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista tipificades com segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua
en relació a les exigències especificades en aquest plec i en el plec de prescripcions
tècniques.

Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.Es consideraran infraccions sancionables a
efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista tipificades com
segueix i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències especificades
en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques.
Les demores, els compliments defectuosos i els incompliments de les obligacions
contractuals imputables al contractista durant la vigència del contracte són classificades
com a infraccions molt greus, greus i lleus.

o

o

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o
o

L’incompliment de l’Adjudicatari del termini ofertat per l’execució del
subministrament de tecnologia per a la millora de l’eficiència energètica (P4).
La demora en el començament de la prestació dels serveis de manteniment
en més de tres dies sobre la data prevista, excepte causes de força major.
La falsedat en els informes.
La no preparació i/o entrega de la documentació necessària a l’Ajuntament
Titular, per tal de que el mateix pugui optimitzar les tarifes elèctriques i
potència a contractar de cada quadre elèctric.
El retràs o cancel·lació d’un esdeveniment o acte públic per raons imputables
a l’adjudicatari.
La facturació de treballs no executats.
La no intervenció immediata posterior a una denúncia o coneixement d’una
situació que exigeixi una actuació extraordinària o urgent.
La prestació manifesta defectuosa i irregular dels serveis.
El retràs sistemàtic en els horaris, no utilització dels mitjans mecànics
establerts i el mal estat de conservació dels mateixos.
Desobediència de les ordres de l’Administració Titular de les instal·lacions
relatives a la norma i règim dels serveis en general i a les normes que
regularan la prestació dels mateixos.
L’incompliment de qualsevol de les condicions i terminis establerts en el
present Plec, sens perjudici de les accions posteriors que d’aquest es derivin.
Falta d’elements i/o mesures de seguretat per a la prestació del servei.
La reiteració de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:
o
o

El retard no sistemàtic en la prestació dels serveis.
La no intervenció prevista posterior a la denúncia o coneixement d’una
situació.
17
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o

o

o
o
o

Que el sistema de telegestió presenti deficiències o no sigui accessible per a
l’Ajuntament.
Els incidents del personal pertanyent a l’empresa adjudicatària amb terceres
persones, tant per tracte incorrecte, com per deficiència de la prestació del
servei.
Retards sistemàtics en el lliurament d’informes previstos en el Plec Tècnic.
La reiteració de tres faltes lleus.
Modificació del servei sense causa justificada ni notificació prèvia.

c) Infraccions lleus:

o

Es consideren incompliments lleus tots els altres no previstos anteriorment i
que d’alguna manera signifiquin detriment de les condicions establertes en
aquest Plec, amb perjudici no greu dels serveis o que donin lloc a deficiències
en l’aspecte del personal o dels mitjans utilitzats.

Penalitats contractuals

a) Per infraccions molt greus:
o

Penalitzacions de fins al 2% del valor d’adjudicació del contracte, excepte en
el cas en el incompliment del termini ofertat, que será del 1% del valor de la
prestació P4 per setmana de retard.

b) Per infraccions greus:
o

Penalitzacions de fins a l’1% del valor d’adjudicació del contracte.

c) Per infraccions lleus:
o

Penalitzacions de fins al 0,25% del valor d’adjudicació del contracte.

Penalitats pel no assoliment del consum objectiu
o Si no s’assoleix el consum objectiu que es determinarà a l’acta de recepció
per causes imputables a l’adjudicatari, s’imposarà la següent penalització:
 Sobreconsum del 4 al 24% respecte el consum objectiu:
x kWh no estalviats x tarifa vigent €/kWh
 Sobreconsum superior al 24%, s’aplicarà la penalitat anterior
multiplicada per un factor de 1,5 al total dels kWh no estalviats
Per a la imposició de la penalitat corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en
consideració els següents criteris de graduació:
- la gravetat de la infracció comesa,
- la importància econòmica,
- l’existència d’intencionalitat,
- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la
18
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mateixa naturalesa,
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i
- el benefici obtingut pel contractista.
V. Auditoria de funcionament:

Es determina la necessitat de realitzar de forma continua una auditoria de
funcionament del contracte al llarg de la durada del mateix, a comptar des de la data
de recepció de la prestació P4.
L’auditor haurà de ser una tercera persona no vinculada al Contractista i decidida per
l’Ajuntament.
L’auditor haurà de:
x Validar els informes que realitzi el contractista pel que fa a la gestió energètica.
Comprovar els estalvis obtinguts pel sistema.
x Comprovar l’adequació dels estalvis obtinguts als objectius del contracte.
x Determinar les penalitzacions o bonificacions que se’n derivin.
x Valorar la qualitat del servei de manteniment en base a indicadors determinats
per l’Ajuntament i comunicats al contractista
i en general el bon funcionament del contracte.
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Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació
del contracte mixt de subministrament, obra i servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per
a la millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi
de L’Ametlla del Vallès, i amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
Dotzena. Mesa de contractació
Tretzena. Comitè d’experts
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
Setzena. Garantia definitiva
Dissetena. Renúncia i desistiment
Divuitena. Adjudicació del contracte
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte
Vintena. Retorn de la documentació
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-unena. Condicions especials d’execució
Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels serveis
Vint-i-tresena. Seguretat i Salut en el Treball
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte
Vint-i-sisena. Persona responsable del contracte
Vint-i-setena. Resolució d’incidències
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista
20
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ANNEXOS
Annex 1. Model DEUC
Annex 2. Model d’oferta econòmica
Annex 3. Model de compromís d’implantar sense cost per l’Ajuntament, dins de la
Prestació P4, un sistema de telegestió que permeti de forma remota la conectivitat
punt a punt en tots els punts de llum objecte del contracte.
Annex 4. Model de compromís del percentatge d’estalvis cedits a l’Ajuntament,
respecte el consum objectiu establert en el PPT i els seus annexes .
Annex 5. Model de proposta de reducció dels preus unitaris a aplicar en la Prestació P6.
Annex 6. Model de compromís mediambiental per disminuir la petjada de carboni en el
desplaçament dels equips destinats al contracte.
Annex 7. Model de compromís de reducció del termini de la Prestació P4.
Annex 8. Llistat de preus unitaris pel servei de manteniment i tasques que poden ser
executades dins de la prestació P6.
Annex 9. model de presentació de les característiques tècniques dels productes de les
prestacions p4 (SOBRE 2).
Annex 10. Model de compromis de creació d’U.T.E.
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I. DISPOSICIONS GENERALS

Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és el descrit en l’apartat A del quadre de característiques.
1.2 Els lots en què es divideix el contracte, si s’escau, s’identifiquen en l’apartat A del
quadre de característiques.
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú
de Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A. del quadre de característiques.
Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten en el plec
de prescripcions tècniques.
Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat
B.1 del quadre de característiques.
3.2 El valor estimat del contracte és el que s’assenyala en l’apartat B.2 del quadre de
característiques

3.4 Les referències econòmiques contingudes en aquest plec, en els seus annexes i en
el plec de prescripcions tècniques i en la resta de documentació contractual no inclouen
l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a
partida independent.
3.5 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent,
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han
de complir durant l’execució del contracte.
3.6 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques
Si el termini d’execució del contracte comprèn més d’un exercici pressupostari i s’ha
autoritzat la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en l’apartat C.2 del
quadre de característiques
Quarta. Termini de durada del contracte

4.1 El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi. Tots aquests terminis comencen a comptar des del dia
que s’estipuli en el contracte. Pel que fa a la P4 els terminis comencen a comptar des
de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig.
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes
a comptar des de la formalització del contracte.
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3.3 El pressupost de licitació es determina en l’apartat B.3 del quadre de
característiques. Aquest és el preu màxim que poden ofertar les empreses que
concorrin a la licitació del contracte.
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4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants
del contracte i, per tant, són exigibles.
4.4 El contracte es podrà prorrogar quan així s’estableixi en l’apartat D del quadre de
característiques. En aquest cas, la pròrroga serà obligatòria per l’empresa contractista,
sense que es pugui produir per acord tàcit de les parts.
4.5 Si a la data de venciment del contracte no se n'ha formalitzat un de nou que
garanteixi la continuïtat de les prestacions P1, P2 i P3 que ha de realitzar el contractista
degut al resultat d'incidències que resultin de supòsits imprevisibles per l'òrgan de
contractació produïdes en el procediment d'adjudicació i existeixin raons d'interès públic
per no interrompre la prestació, es podrà prorrogar el contracte originari fins que comenci
l'execució del nou contracte i en tot cas per un període màxim de 9 mesos, sense
modificar les altres condicions del contracte, sempre que l'anunci de licitació del nou
contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos respecte a la data de
finalització del contracte originari
Cinquena. Tipologia i règim jurídic del contracte

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es
consideren part integrant del contracte.
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent:
a) Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014,
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
b) Lley 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP)

c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat
per les dues disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
d) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
e) Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques; Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic; Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús
dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva normativa de
desplegament; Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la
Generalitat; Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya; i Decret 56/2009, de 7 d'abril,
per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la
Generalitat.
f) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.
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El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa
adjudicatària de l'obligació de complir-les.
Sisena. Admissió de variants

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques,
respecte dels aspectes i en les condicions que expressament s’estableixin.
Les variants han d’estar vinculades a l’objecte del contracte, fer referència a elements
prèviament establerts en l’apartat E del quadre de característiques i presentar-se en
la forma prevista en l’apartat E del quadre de característiques.
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són
els que es disposen en l’apartat F del quadre de característiques.

8.1 D’acord amb les previsions establertes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; pel Decret 96/2004,
de 20 de gener, pel qual es regula la Utilització de mitjans electrònics, informàtics i
telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat, i pel Decret 56/2009,
de 7 d’abril, per a l’impuls dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat de
Catalunya; el conjunt de tràmits,actuacions i comunicacions que es facin durant el
procediment de contractació i durant la vigència del contracte que es licita, entre les
empreses licitadores i contractistes i l’administració contractant, es realitzaran
preferentment per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, i es dirigiran a l’adreça de
correu electrònic que l’empresa hagi indicat.
Amb aquest objectiu, les empreses licitadores procediran a subscriure’s, com a
interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil).

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o incidència
que afecti a aquesta licitació.
Així, qualsevol comunicació que s’hagi de fer amb ocasió o com a conseqüència del
procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzarà mitjançant el
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública.
El tauler d’anuncis electrònic deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la
data i hora de publicació de la informació publicada.
8.2 Les empreses licitadores també podran donar-se d’alta en el Perfil del licitador,
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del
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certificat digital requerit.

8.3 La notificació electrònica de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que disposa
l’article 151 del LCSP, es podrà efectuar mitjançant el sistema de notificació e-NOTUM.
A aquests efectes, l’empresa pot indicar en el seu Perfil de licitador de la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública les persones autoritzades a rebre les notificacions
electròniques amb plens efectes jurídics, o bé autoritzar la notificació electrònica
mitjançant el servei e-NOTUM per a aquesta licitació, efectuant-ne la designació de les
persones autoritzades a rebre les notificacions i indicant l’adreça de correu electrònic on
rebre-les. En aquests casos, l’empresa rebrà un correu electrònic indicant que la
notificació corresponent està a disposició en l’e-NOTUM, i la persona que, d’acord amb
el perfil de licitador de l’empresa o amb l’autorització continguda en la declaració
responsable, és autoritzada per l’empresa, haurà d’accedir a la notificació mitjançant la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
8.4 Així mateix, la formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà
preferentment mitjançant signatura electrònica. Amb aquest objectiu, els representants
legals de les empreses adjudicatàries hauran de posseir un certificat de signatura
electrònica de persona física amb dispositiu segur lliurat per qualsevol entitat de
certificació classificada pel Consorci “Administració Oberta de Catalunya”, o bé DNI
electrònic.

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que
reuneixin les condicions següents:
x

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article
65 de la LCSP;

x

No estar inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic, ni incurses
en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en matèria de contractació
pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar recollides en l’article
71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP. Tanmateix, les empreses incurses en un motiu d’exclusió
diferent del relatiu a no estar al corrent de les seves obligacions tributàries o amb la
seguretat social o d’haver estat excloses per sentència ferma de la participació en
procediments de contractació, no quedaran excloses del procediment si demostren
la seva fiabilitat, mitjançant la presentació de proves suficients de les mesures que
hagin adoptat. A tal efecte, les empreses hauran de demostrar que han pagat o s'han
compromès a pagar la indemnització corresponent per qualsevol dany causat per la
infracció penal o la falta, que ha aclarit els fets i circumstàncies de manera
exhaustiva col·laborant activament amb les autoritats investigadores i que ha
adoptat mesures tècniques, organitzatives i de personal concretes, apropiades per
evitar noves infraccions penals o faltes.

x

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena
d’aquest plec;

x

Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels
seus estatuts o de les seves regles fundacionals, i així s’acrediti degudament.
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Els requisits de capacitat, de solvència i d’absència de prohibicions de contractar s’han
de complir en el moment de presentació d’oferta i s’han de mantenir fins al moment de
l’adjudicació i de formalització del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la
presentació del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió
uropea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació
d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular
d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per
l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, o,
en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats
que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar l’informe de reciprocitat al que
fa referència l’article 68 de la LCSP. A més, aquestes empreses han de tenir oberta una
sucursal a Espanya, amb designació de persona apoderada o representant per a les
seves operacions, i estar inscrites en el Registre Mercantil.

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària
formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció,
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i
pagaments d’una quantia significativa.
9.4 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es
troba dins l’apartat “Perfil del licitador”.
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques
o dels documents preparatoris del contracte poden participar en la licitació sempre que
es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència
que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, a través dels mitjans
d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat G.1 del quadre de
característiques.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer a les capacitats d'altres entitats, amb
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independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que
aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses
licitadores demostrin que disposaran dels recursos necessaris, per exemple, mitjançant
la presentació del compromís a tal efecte de les entitats esmentades.
No obstant això, respecte als criteris relatius als títols d'estudis i professionals i a
l'experiència professional, les empreses només poden recórrer a les capacitats d'altres
entitats si aquestes executen les obres per a les quals són necessàries les capacitats
esmentades.
Si la mesa comprova que l’entitat a la capacitat de la qual té intenció de recórrer una
empresa licitadora està incursa en prohibició de contractar, li exigirà que la substitueixi.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en
la unió o d'altres entitats.

10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva
solvència, en els termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per
tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna
de les seves integrants.
II. DISPOSICIONS RELATIVES A
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

LA

LICITACIÓ,

L‘ADJUDICACIÓ

I

LA

11.1 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions en el termini
de 15 DIES a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil
del Contractant. En cas que el termini de presentació de les proposicions finalitzés en
dia festiu o dissabte es prorrogaria automàticament fins al següent dia hàbil.
D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació de
proposicions cal efectuar-la per mitjans electrònics. Les empreses licitadores han de
presentar la documentació que conformi les seves ofertes, en el número de sobres
determinat, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina
de Sobre Digital, accessible a l’adreça del Perfil del Contractant de L’Ametlla del Vallès:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/ametlla.
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació,
rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta,
d’activació de l’oferta.
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que
les que designin en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions
mitjançant l’e-NOTUM.
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta,
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què
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disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de
l’oferta.
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de
l’enviament de les ofertes, la documentació.

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que
correspongui.
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores
després de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins
del termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat.
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment
en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre
digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació
Pública, a l’adreça web següent:
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https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empre
ses/index.xhtml
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un
virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin
de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta.
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:
*Format PDF

11.2 Forma i contingut de les proposicions.

Les empreses licitadores podran presentar la documentació inclosa en les seves
proposicions mitjançant document original o còpia o fotocòpia degudament compulsada.

La documentació aportada haurà d’estar redactada en llengua catalana o castellana (o
traduïda de manera oficial a algun d’aquests dos idiomes).
La proposició serà subscrita per l’empresa licitadora i es presentarà en TRES SOBRES
TANCATS.
A cada sobre hi figurarà clarament, a més del nom de l’empresa licitadora, la
denominació del contracte objecte de licitació, l’adreça, telèfon i fax de contacte, una
adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i un número de mòbil.
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SOBRE A. Documentació administrativa/general

Contindrà la documentació que es detalla a continuació:

1) Declaració responsable, signada pel titular o pel legal representant en cas de
persones jurídiques, que inclogui tots els aspectes relacionats l’apartat G quadre de
característiques o el Document Europeu Únic de Contractació (DEUC), que es pot
trobar a : https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=es#

Si es tracta d’una unió temporal d’empreses, cadascun dels empresaris que la
componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar conforme l’apartat anterior, amb
acompliment, si escau, del que disposa la clàusula anterior. També caldrà presentar el
document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat únic amb facultats
suficients per exercir els drets i complir les obligacions derivades del contracte, així com
indicació dels noms i circumstàncies dels empresaris que la subscriuen, i la participació
de cadascun d’ells, i el compromís de constituir-se formalment en Unió temporal, cas de
resultar adjudicataris, fins l’extinció del contracte, d’acord amb el model que s’adjunta
com a Annex 10.

2) Per tal de poder donar compliment a la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i especialment al seu article 14 (a
on s’estableix l’obligació de les persones jurídiques a relacionar-se a través de mitjans
electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’un
procediment administratiu) el licitador facilitarà una adreça de correu electrònic, a
efectes de comunicacions i notificacions amb l’Ajuntament. Les comunicacions
realitzades a l’esmentada adreça, s’entendran efectuades i notificades a tots els efectes,
sens perjudici de que l’Ajuntament pugui utilitzar altres mitjans electrònics quan així
s’estableixi.

3) En el cas de PERSONES FÍSIQUES, Autorització per tal que les notificacions
d’aquest expedient siguin trameses, amb plens efectes alliberadors, utilitzant
mitjans electrònics a través de la plataforma e-NOTUM, accessible des de la seu
electrònica de l’Ajuntament https://www.ametlla.cat/seu-electronica/.
El sistema esmentat enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic i/o mòbil que figura
en aquesta sol·licitud. L’accés a les notificacions electròniques es pot efectuar mitjançant
la generació d’una paraula de pas o mitjançant certificats digitals emesos per entitats de
certificació classificades per l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.
4) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols
Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del
contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi.
5) La documentació acreditativa que vulgui incorporar el licitador per tal d’obtenir
preferència en cas d’empat, d’acord amb la clàusula 14.3 d’aquest plec.
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Els licitadors no podran presentar més d’una proposició ni podran formar part de cap
proposta d’unió temporal d’empreses si participen en el procediment licitatori
individualment.
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6) Altra documentació

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en l’apartat L del quadre de
característiques i, si s’escau, declaració del compliment de les circumstàncies a tenir
en compte per aplicar els criteris d’adjudicació addicionals a què fa referència la clàusula
catorzena, apartat 3.

SOBRE B. Aspectes tècnics de valoració subjectiva (si s’escau)

Contindrà l’oferta corresponent als criteris d’adjudicació subjectes a una valoració
subjectiva, d’acord amb el que disposa l’article 157,2 de la LCSP “Quan, de conformitat
amb el que estableix l’article 145, s’utilitzi una pluralitat de criteris d’adjudicació, els
licitadors han de presentar la proposició en dos sobres o arxius electrònics: un amb la
documentació que s’hagi de valorar de conformitat amb els criteris la ponderació dels
quals depèn d’un judici de valor, i l’altre amb la documentació que s’hagi de valorar de
conformitat amb criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules.”

SOBRE C. Proposició econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva

Contindrà l’oferta econòmica degudament signada pel licitador, que s’haurà d’ajustar al
model que s’adjunta com a Annex 2 a aquest plec, i els aspectes tècnics de valoració
objectiva especificats al quadre de característiques Apartat I “Criteris quantificables
de forma automàtica (sobre C)”.

Les proposicions presentades per una unió temporal d’empreses han de ser signades
pels representants de totes les empreses que la composen.
Les empreses licitadores podrán incloure una declaración en la qual especifiquin quins
documents i/o dades tècniques incorporades en el sobre B i, si s’escau, en el sobre C
són, al seu parer, confidencials. No tindran en cap cas caràcter confidencial els
documents que tinguin caràcter de documents d’accés públic.
ADVERTIMENT
Els sobres “A” (documentació administrativa) i, en el seu cas, “B” (aspectes
tècnics de valoració subjectiva) no poden contenir cap documentació i/o
informació que permeti conèixer el contingut del sobre “C” (proposició
econòmica i aspectes tècnics de valoració objectiva). L’incompliment d’aquesta
premissa implicarà l’exclusió automàtica del procediment per part del licitador
que ha presentat la proposició.
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En relació amb els aspectes tècnics de valoració subjectiva, haurà de contenir la
documentació precisa per a poder dur a terme la valoració dels criteris especificats a
Quadre de característiques Apartat I “Criteris d’adjudicació subjectes a judici de
valor (sobre B)”.
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Dotzena. Mesa de contractació

La Mesa de contractació, en reunió interna, procedirà a l’obertura dels Sobres A de les
empreses i comprovarà l’existència i correcció de la documentació que ha de contenir,
d’acord amb el que estableix la clàusula onzena d’aquest plec.
Si la Mesa observa errors o omissions esmenables en aquesta documentació ho
comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els corregeixin o esmenin
davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim que aquesta atorgui que no
pot ser superior a tres dies hàbils. Una vegada esmenats, si s’escau, els errors o
omissions de la documentació presentada en el Sobre A, ha de determinar les empreses
admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, l’òrgan de contractació
farà públiques aquestes circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. Així
mateix, i d’acord amb l’article 22 del RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a les empreses
licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals disposaran del termini de
cinc dies naturals sense que puguin presentar-se després de declarades admeses les
ofertes.
Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula quarantena.

El comitè d’experts correspondrà de la valoració dels criteris d’adjudicació de la clàusula
següent quan la puntuació quer s’atribueixi als criteris d’adjudicació que depenguin d’un
judici de valor sigui superior a als que s’atribueixin als criteris avaluables de forma
automàtica. La composició d’aquest comitè d’experts, si escau, s’estableix a l’apartat H
del quadre de característiques.
Catorzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
14.1 Criteris de valoració de les ofertes

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’ha d’atendre als criteris de valoració que es determinen a l’apartat I del
quadre de característiques.
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
Si s’han establert criteris d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor
conjuntament amb criteris quantificables de forma automàtica, en el dia, lloc i hora
indicats al perfil de contractant tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B
presentats per les empreses admeses.
Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar
davant la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es
recolliran en l’acta.
Posteriorment, es celebrarà un nou acte públic en el qual es donarà a conèixer la
puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses respecte dels criteris de valoració
que depenguin d’un judici de valor i, a continuació, s’obriran els sobres C presentats per
les empreses.
Un cop acabada l’obertura dels sobres, les empreses licitadores presents poden fer
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constar davant de la Mesa totes les observacions que considerin necessàries, les quals
hauran de quedar reflectides en l’acta.
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin
conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en
les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la
finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les
proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les
que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models
de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la
proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o
inconsistència que la fa inviable.
La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de
formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan
consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions
tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran
objecte de valoració.

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes entre varies ofertes, es procedirà
tal i com estableix l’article 147 de la LCSP:
El desenpat entre varies ofertes despres de l’aplicació dels criteris d’adjudciació del
contracte es tindrà en compte en el moment de finalitzar el termini de presentació
d’ofertes, el major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió
social en plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el major
número de treballadors fixes amb discapacitat en plantilla.
14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o desproporcionats
s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a l’apartat
J del quadre de característiques.
En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada presumptament anormal
o desproporcionada, tal i com estableix l’article 149 de la LCSP, la Mesa de contractació
sol·licitarà a l’empresa licitadora que l’hagi presentat perquè la justifiqui per tal que
l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta anormal o
desproporcionada i s’ha d’excloure o si, per contra, l’oferta no resulta anormal ni
desproporcionada. Per aquest motiu, la Mesa sol·licitarà a l’empresa licitadora,
mitjançant comunicació a l’adreça de correu electrònic facilitada per l’empresa, les
precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 dies, a comptar des de
la data de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa
sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que
la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del
procediment.
Si la Mesa de contractació rep la informació justificativa sol·licitada en el termini
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Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura dels
sobres B i/o C, seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula
quarantena.
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esmentat, la sotmetrà a l’òrgan de contractació per tal que aquest decideixi, previ
l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè
considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.
En el casos que es consideri acreditada la seva viabilitat, es procedirà segons estableix
l’article 149.7 de la LCSP, l’organ de contractació establirà mecanismes per realitzar un
seguiment detallat de l’execució del contracte, amb l’objectiu de garantir una correcta
execució del contarcte sense que es produeixi una merma de la qualitat de les
prestacions contractades,
Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a
l’adjudicació
15.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació ordenarà les ofertes
classificades per ordre decreixent de valoració i identificarà l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Per realitzar aquesta classificació, tindrà en compte els criteris
d’adjudicació assenyalats en a l’apartat I del quadre de característiques i en l’anunci.
15.2 El secretari de la Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi
presentat l’oferta més avantatjosa econòmicament per a què, dins del termini de deu
dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment,
presenti la documentació a què es fa esment a continuació:

L’empresa proposada com a adjudicatària ha d’aportar els documents justificatius
conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social, previstos als articles 13 i 14 del RGLCAP, així com el document d’alta en l’Impost
sobre Activitats Econòmiques, d’acord amb l’article 15 de la mateixa norma.
Per tal que l’empresa acrediti que es troba al corrent de les obligacions tributàries i de
les obligacions amb la Seguretat Social, caldrà que aporti la documentació següent:
En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques:

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de
l’article 82 del Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha
d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens de
persones obligades tributàriament.
En relació amb la resta d’obligacions tributàries i amb les obligacions amb la Seguretat
Social:
- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
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- Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
A tal efecte són vàlides les certificacions trameses per via telemàtica, informàtica o
electrònica, de caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la
Tresoreria de la Seguretat Social, d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del
RGLCAP.

En tot cas, l’empresa proposada com a adjudicatària no haurà d’aportar els documents
anteriors, si ha indicat en el DEUC que l’òrgan de contractació pot obtenir-los
directament a través d’una base de dades nacional de qualsevol Estat de la unió de
consulta gratuïta i facilitat la informació necessària per accedir-hi.

-

Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula novena.

-

Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un
altre i una fotocopia del document nacional d’identitat o del passaport legitimada
notarialment. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura
pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre
oficial corresponent. No s’admetran testimoniatges de còpies d’escriptures
d’apoderament.

-

Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència o
del certificat de classificació corresponent.

-

Si s’escau, Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 92
de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi
mitjançant la retenció sobre el preu).

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat
i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat L del quadre de característiques del contracte.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE)
o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió
L’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries han d’aportar la
documentació següent, només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta
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-

Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 92
de la LCSP.

-

Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que
s’estableix a la clàusula setzena.

-

Si s’escau, relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte i
acreditació de la seva afiliació i alta a la Seguretat Social, mitjançant la presentació
dels TC2 corresponents. Alternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà
efectuar mitjançant declaració responsable per part de l’empresa on es declari no
tenir encara contractades les persones treballadores que s’ocuparan en l’execució
del contracte i que acreditarà l’afiliació i l’alta de totes elles quan les hagi contractat
i sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada.

-

Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte,
es determini en l’apartat L del quadre de característiques del contracte.

15.3 La mesa de contractació facultarà al seu secretari per qualificar la documentació
presentada per l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta més avantatjosa
econòmicament. Si el secretari informa favorablement, la Mesa de contractació elevarà
la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació per la seva adjudicació. Si la Mesa
de contractació observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenable, ho ha de comunicar a les empreses afectades perquè els
corregeixin o esmenin davant la pròpia Mesa de contractació en el termini màxim de 3
dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el
termini assenyalat o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la
mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC
o en altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el
sector públic prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
Setzena. Garantia definitiva

16.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat M del quadre
de característiques.
16.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors
anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de
l’Ajuntament.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de
crèdit o societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de
dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de l’Ajuntament.
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c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El
certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
En cas d'optar per aquesta modalitat no es podrà fer efectiva la devolució parcial prevista
a la clàusula M del quadre de característiques.
d) Mitjançant la modalitat de retenció de preu, per la qual es retindrà sobre el 50% de
l’import de la/les factura/es incials i fins a cobrir l’import de la garantía definitiva. Aquesta
modalitat haurà de ser sol·licitada per l’empresa classificada amb l’oferta més
avantatjosa econòmicament.
16.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una
o vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia
requerida en l’apartat M del quadre de característiques i garanteixi solidàriament a
totes les empreses integrants de la unió temporal.
16.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

16.6 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti
variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en
cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui
a l’empresa l’acord de modificació.
16.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles
a l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia
que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.
16.8 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat
anterior, l’Administració pot resoldre el contracte.
Dissetena. Renúncia i desistiment

L’òrgan de contractació podrà renunciar a la celebració del contracte, per raons d’interès
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses
licitadores, abans de l’adjudicació del contracte. També podrà desistir del procediment,
abans de l’adjudicació, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En ambdós
supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin
incorregut.
Divuitena. Adjudicació del contracte
18.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena,
l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa proposada com
a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació. A l’acord d’adjudicació s’establirà el procediment i la quantitat exacta que
haurà de fer front l’adjudicatari en concepte de despesa de publicitat, d’acord amb
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16.5 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària
per tal que l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància
documentada de l’esmentada reposició.
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18.2 L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en
el perfil de contractant.
Dinovena. Formalització i perfecció del contracte

19.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu. No obstant això, l’empresa
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu
càrrec les despeses corresponents.
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà un cop transcorregut el termini mínim de
quinze dies hàbils des que es remeti a les empreses licitadores la notificació de
l’adjudicació a què es refereix la clàusula anterior.
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa o empreses adjudicatàries per a què
formalitzin el contracte en un termini no superior a cinc dies a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, una vegada transcorregut el termini previst en
el paràgraf anterior sense que s’hagi interposat recurs especial en matèria de
contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització o que l’òrgan
competent per a la resolució del recurs hagi aixecat la suspensió.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària es
proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes de
conformitat amb la clàusula quinzena.
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura
pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la
persona representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients
per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva
extinció.
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 del LCSP i 71 del
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.

19.7 La formalització d’aquest contracte es publicarà en el perfil de contractant. A més,
l’anunci s’enviarà al Diari Oficial de la Unió Europea en un termini màxim de 30 dies des
de la formalització.
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de
la Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics i per la seva
inscripció, les seves dades bàsiques i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les
pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés
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19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes
imputables a l’empresa adjudicatària, l’Administració podrà acordar la confiscació sobre
la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, si s’escau, s’hagués exigit.
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públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre
que no tinguin caràcter de confidencials.
Vintena. Retorn de la documentació

Un cop formalitzat el contracte i transcorreguts els terminis per a la interposició dels
recursos corresponents sense que aquests s’hagin interposat, la documentació que
acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les empreses licitadores. Si les
empreses licitadores no retiren dita documentació es procedirà a la seva destrucció un
cop transcorregut el termini d’un any a comptar des de la data de formalització del
contracte, sempre que aquesta sigui ferma.
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Vint-i-unena. Condicions especials d’execució

Les condicions especials en relació amb d’execució d’obligat compliment per part de
l’empresa o les empreses contractistes, són les que s’estableixen en l’apartat N del
quadre de característiques.

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs
i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa
contractista l’òrgan de contractació.
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec
de clàusules administratives particulars i al projecte o memòria valorada que serveix de
base al contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte
doni/n a l’empresa contractista la persona que exerceix la direcció facultativa de les
obres i la persona responsable del contracte en els àmbits de la seva respectiva
competència.
Vint-i-tresena. Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball

23.1 D’acord amb l’apartat T del quadre de característiques, en el termini de vint-i-un
dies naturals des de la notificació de l’adjudicació l’empresa contractista presentarà a
l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació de l’estudi de
seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que exerceix les funcions de
coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el termini de set dies naturals
sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que
hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància
de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies naturals.
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible
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Vint-i-dosena. Execució i supervisió dels subministraments, els serveis i les
obres
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començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap
ampliació del termini per aquest motiu.
Vint-i-quatrena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
24.1 L’empresa contractista està obligada al lliurament dels béns objecte del
subministrament en el temps i lloc fixats en l’apartat D del quadre de característiques.

24.2 L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o
perjudicis ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en l’apartat D
del quadre de característiques, llevat que l’Administració hagi incorregut en mora en
rebre’ls.
24.3 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels
terminis total o parcials, per causes a ella imputables, l’Administració podrà optar,
indistintament, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició
de les penalitats, en la forma i condicions establertes en l’apartat U del quadre de
característiques

24.4 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o
d’incompliment dels compromisos i de les condicions especials d’execució es podrà
acordar la imposició de les penalitats corresponents en els termes i condicions establerts
l’apartat U del quadre de característiques
24.5 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes es
faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament
total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si
s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades,
d’acord amb el següent procediment:

1r. Es reunirà la Comissió tècnica de seguiment, integrada pel responsable del contracte
i el contractista, per tal de prendre les mesures necessàries per dur a terme la correcta
execució del contracte i subsanar les deficiències detectades.
2n. Si el contractista es manté en l’incompliment, s’incoarà un expedient sancionador
contradictori. A tal fi, el responsable del contracte emetrà un informe indicant els fets
imputats, la infracció comesa i la sanció aplicable. Seguidament, l’òrgan de contractació
concedirà un termini d’audiència al contractista perquè formuli al·legacions i aporti els
documents que consideri convenients.
3r. A la vista de les al·legacions adduïdes pel contractista, el responsable del contracte
emetrà un nou informe indicant si concorre la responsabilitat del contractista en relació als
fets imputats, i si s’escau, la infracció comesa i la sanció a imposar. Vist l’informe emès pel
responsable del contracte, l’òrgan de contractació dictarà la resolució sancionadora, que
haurà de ser motivada i decidirà totes les qüestions que plantegi el contractista, així com,
les que es derivin de l’expedient.
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L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes
imputables a l’empresa contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides
en el contracte.
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L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui
tenir dret l’Administració originats per la demora de l’empresa contractista.
24.6 En tot cas, la constitució en mora de l’empresa contractista no requerirà
interpel·lació o intimació prèvia per part de l’Administració.
Vint-i-cinquena. Control en l’execució del contracte

L’Administració efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta
execució del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al seu correcte
compliment.
L’Administració, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació
i la vigilància per a la correcta realització de l’obra contractada i podrà dictar les
instruccions oportunes per al correcte compliment del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest
contracte.

Es designarà una persona responsable del contracte que exercirà, a més de les funcions
generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que,
segons les característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de
minimitzar l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per
tal de garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En
concret, tindrà les funcions següents:
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals;
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció
especifica no correspongués a altres persones;
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització
de la prestació pactada;
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
L’Administració designarà un director facultatiu de l’obra. Per mitjà de la direcció de
l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la vigilància per a la correcta realització
de l’obra contractada i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment
del contracte, sense perjudici de les facultats de supervisió que corresponen a la
persona responsable del contracte.
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció
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de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest
contracte.
Vint-i-setena. Resolució d’incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article
97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista

28.1 L’import de les prestacions executades s’acreditarà de conformitat amb el plec de
prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització total o
parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
28.2 L’import dels subministraments o serveis executats s’acreditarà de conformitat amb
el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels documents que acreditin la realització
total o parcial, si s’escau, del contracte expedits per l’òrgan competent.
En el cas de les obres, la persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà
mensualment les certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest
període de temps. Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies
següents al mes al que corresponguin.
28.3 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura
expedida d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 301 de la LCSP.

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix la
Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut,
i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. Les factures
s’han de registrar al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament.
Als efectes de la factura electrònica, s’informa que l’òrgan administratiu amb
competències en matèria de comptabilitat pública, que l’òrgan de contractació, que el
servei gestor del contracte i el número d’expedient del contracte són els especificats en
l’apartat O del quadre de característiques.
28.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització
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corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.
28.5 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la
necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix,
no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat
o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat
corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.
Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions, serveis
i subministraments realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin
per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista

Són també obligacions de l’empresa contractista les següents:

a) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.
En especial, ha d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució
del contracte i acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la
presentació dels TC2 corresponents.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de
persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
b) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del
subministrament les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix,
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys,
el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.
En particular l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en
l’etiquetatge, l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la
descripció d’altres característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que
es determina en el plec de prescripcions tècniques. Per tant, conjuntament amb el
lliurament dels béns objecte d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els
manuals corresponents, així com tota la documentació tècnica necessària per que
funcioni, al menys en llengua catalana.
L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre
de l’Administració.
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català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la
documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa,
tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels
treballs segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions
tècniques particulars.
Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del
contracte els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran
realitzar les prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa
adjudicatària haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal necessàries per
garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un
coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció,
informació i comunicació de manera fluida i adequada.
En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7
de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a
l’Administració contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport.
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.
Les obligacions de confidencialitat tindran una duració indefinida i es mantindran en
vigor en posterioritat a la finalització de l’adjudicació.
L’adjudicatari haurà d’aplicar les mesures de seguretat definides per l’Ajuntament o
l’entitat competent per assegurar la confidencialitat, secret, disponibilitat i integritat de la
informació i les dades de caràcter personal a les que tingui accés.
Excepte que es determini el contrari al Plec de clàusules tècniques o s’autoritzi
expressament durant la prestació del servei l’adjudicatari no subcontractarà tasques a
tercers que impliquin el tractament d’informació o dades de caràcter personal
responsabilitat de la l’Ajuntament o de l’entitat motiu de la licitació.
Un cop finalitzat el contracte l’Adjudicatari haurà de retornar o destruir les dades i
informació a la que hagi tingut accés segons les instruccions que defineixi l’Ajuntament.
L’adjudicatari informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions relatives al
tractament de les dades de caràcter personal.
Sense prejudici d’aquestes obligacions l’Ajuntament podrà establir un acord de
confidencialitat específic amb l’adjudicatari en funció de la prestació del contracte.
f) L’empresa contractista, llevat que hi hagi pacte en contra, està obligada a fer-se càrrec
de les despeses del lliurament i el transport del béns objecte del subministrament al lloc
convingut.
g) L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en
matèria laboral, de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball. En especial, ha
d’aportar relació del nou personal que contracti i adscrigui a l’execució de l’obra, i
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d) L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa
de desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasió del contracte.
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acreditar la seva alta i afiliació a la Seguretat Social, mitjançant la prestació dels TC2
corresponents. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria
d’integració social de persones amb discapacitat, fiscal i mediambientals.
h) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.
i) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.
j) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

l) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Ajuntament
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català
en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter
general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En
particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament,
ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de
les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols
de senyalització i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les
incidències d’execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de
prescripcions tècniques particulars.
m) En el cas de contractes de suminstrament i serveis l’empresa contractista té
l’obligació d’assumir el manteniment de l’objecte del contracte durant el seu termini de
vigència.
n) L’empresa contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents

- Les derivades de l’anunci de licitació (l’import màxim es determina en l’apartat K del
quadre de característiques).
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació
d’organismes oficials o particulars.
- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte.
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.
Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP l’òrgan de
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, acordar la seva
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k) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.
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resolució i determinar-ne els efectes.

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
Trenta-dosena. Modificació del contracte

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes
modificacions són obligatòries per l’empresa contractista. Les modificacions del
contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els límits que s’estableixen
en l’apartat P del quadre de característiques.

Es considera que una modificació del contracte és substancial quan tingui com a resultat
un contracte materialment diferent al que es va subscriure i quan es doni alguna de les
condicions següents: que la modificació introdueixi condicions que, en cas d'haver
figurat en el procediment de contractació inicial, haurien permès la selecció de candidats
diferents dels seleccionats inicialment o l'acceptació d'una oferta diferent a l'acceptada
inicialment o haurien atret a més participants en el procediment de contractació; que la
modificació alteri l'equilibri econòmic del contracte en benefici del contractista d'una
manera no prevista al contracte inicial; que la modificació ampliï de forma important
l'àmbit del contracte; i que l’empresa contractista sigui substituïda en circumstàncies
diferents de les previstes en aquesta clàusula.
32.3 Si com a conseqüència de la modificació del contracte es produeix augment,
reducció o supressió de les unitats dels béns que integren el subministrament o la
substitució d’uns béns per uns altres, sempre que estiguin compresos en el contracte,
aquesta modificació és obligatòria per a l’empresa contractista, sense que tingui dret en
cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar indemnització per
aquestes causes.
Trenta-tresena. Suspensió del contracte

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de
suspensió corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 208 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què
s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar, si s’escau, a l’empresa contractista els danys i perjudicis
que efectivament se li causin.
V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE
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32.2 Les modificacions del contracte no poden ser substancials i s’han de limitar a
introduir les variacions estrictament indispensables per donar resposta a la causa
objectiva que motiva la modificació.
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Trenta-quatrena. Cessió del contracte

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia
autorització de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214
de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el
mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
Trenta-cinquena. Subcontractació

35.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat Q del
quadre de característiques i per les parts del contracte que expressament es
determina/en en aquest mateix apartat.

35.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits
i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP.
L’empresa contractista ha de comunicar per escrit desprès de l’adjudicació del contracte
i, com a molt tard, quan n’iniciï l’execució, a l’òrgan de contractació la intenció de
subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la
identitat de l’empresa o empreses subcontractistes, i justificant suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la.
L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol
modificació en aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació
necessària sobre els nous subcontractes.
La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment de la resta de requisits i
circumstàncies regulades en l’article 215 del LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa de
desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei.
35.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP per procedir
a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de
les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa
contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte.
35.4 Les empreses subcontractistes quedaran obligades només davant l’empresa
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del
contracte front a l’Administració. El coneixement que l’Administració tingui dels
contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen en cap cas acció directa front a l’Administració
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D’acord amb l’article 71.5 de la Directiva 2014/24/UE, s’ha d’exigir a l’empresa
contractista la notificació de qualsevol modificació en la informació relativa a les
empreses subcontractistes en el cas dels contractes d’obres i en els contractes de
serveis.
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contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes.
35.5 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb
l’ordenament jurídic o incurses en algun motiu d’exclusió d’acord amb la normativa en
matèria de contractació pública o en alguna de les causes de prohibició de contractar
previstes en l’article 71 de la LCSP. Si l’òrgan de contractació comprova que les
empreses subcontractistes es troben incurses en algun dels motius d’inhabilitació,
d’exclusió o de prohibició de contractar esmentats l’empresa contractista les haurà de
substituir.
35.6 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.

35.7 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores
es regeix pel que disposa l’article 216 de la LCSP.

Acabat el termini d’execució i abans de la liquidació, l’empresa contractista ha de
presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a
les empreses subcontractistes i subministradores.
Les obligacions de presentació de la relació detallada d’empreses subcontractistes o
subministradores i del document acreditatiu del compliment efectiu dels terminis
d’abonament es consideren condicions essencials d’execució, de manera que el seu
incompliment permetrà la imposició de les penalitats que s’estableixin.
Trenta-sisena. Revisió de preus

L’índex específic de revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat
R del quadre de característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el
contracte s’hagi executat en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de
la seva formalització i es tramitarà com una modificació del contracte, d’acord amb el
que estableix la clàusula trenta-dosena d’aquest plec.
VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE
Trenta-setena. Recepció i liquidació
Pel què fa al subministrament, la recepció i la liquidació dels subministraments objecte
del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 300 de la LCSP
Si, a causa del seu estat, els béns no poden ser rebuts s’ha de deixar-ne constància en
l’acta de recepció i l’Administració ha de donar les instruccions necessàries a l’empresa
contractista perquè solucioni l’estat dels béns defectuosos o lliuri béns nous d’acord amb
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En el cas que l’empresa contractista pacti amb les empreses subcontractistes i amb les
empreses subministradores terminis de pagament superiors als establerts a l’article 216
de la LCSP, d’acord amb el previst en l’apartat 5 d’aquest mateix article, tindran la
consideració de clàusula abusiva aquells pactes en virtut dels quals l’empresa
contractista no es comprometi a pagar, a les empreses subcontractistes i
subministradores de manera immediata un cop exhaurit el termini legal màxim previst,
empre que per part de l’òrgan de contractació s’hagi complert la seva obligació de
pagament.
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el contracte.

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.
Pel què fa al servei, la recepció i la liquidació dels serveis objecte del contracte es
realitzarà conforme al que disposen els articles 210 i 311 del TRLCSP i l’article 204 del
RGLCAP.
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta
a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà
la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb
ocasió de la seva recepció.
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que
quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació
del preu satisfet.
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència
expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte.

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat S del quadre de característiques i
començarà a computar a partir de la recepció del subminstrament o servei.
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que
disposa l’article 167.1 del RGLCAP.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs
efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els
esmeni.
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient. Durant aquest
termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels béns
subministrats.
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a
compte de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels
béns o, si s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la
LCSP.
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Trenta-vuitena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia
definitiva
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Trenta-novena. Resolució del contracte

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades en la LCSP. En
particular, serà causa de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
contractuals essencials especificades en la clàusula vint-i-unena.

També són causes de resolució del contracte:
-

-

La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes assenyalats en
la clàusula trenta-dosena d’aquest plec, que hagués exigit un nou procediment de
contractació.
El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació.

-

El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió
Europea.

-

L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret respecte
les dades o els antecedents que, no essent públics o notoris, estiguin relacionats
amb l’objecte del contracte.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE
NUL·LITAT CONTRACTUAL
Quarantena. Règim de recursos

40.1 Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
l’article 44 de la LCSP, els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals
que estableixin les condicions que han de regir la contractació; els actes de tràmit que
decideixin directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o
interessos legítims; i els acords d’adjudicació d’aquest contracte.

Aquest recurs té caràcter potestatiu, es podrà interposar davant el Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament a la interposició del recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 28/1998, de 13 de juny, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i
següents del LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual i
d’organització del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
40.2 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 potestatiu de reposició
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
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En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa
l’article 212 de la LCSP i seguint el procediment establert en l’article 109 del RGLCAP.
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amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Quaranta-unena. Mesures provisionals

Alhora d’interposar el recurs especial en matèria de contractació les persones
legitimades per interposar-lo podran sol·licitar davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic l’adopció de mesures provisionals, de conformitat amb el que estableix
l’article 49 de la LCSP i el Reial decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.
Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa

42.1 Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim
general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.
42.2 Aquest contracte serà nul en els casos previstos en l’article 39 de la LCSP. En
aquests casos, podran plantejar la qüestió de nul·litat les persones físiques o jurídiques
els drets o els interessos legítims dels quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar
afectats davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb
l’article 44 de la LCSP.

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els
efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte.

L’Ametlla del Vallès, a la data de la signatura electrònica

RAUL
CASTRO
COCERA /
num:14175

Firmado digitalmente por RAUL
CASTRO COCERA / num:14175
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, st=Catalunya, o=Col·legi
d'Enginyers Industrials de Catalunya /
COEIC / 0016, ou=col.legiat,
title=Enginyer Industrial, sn=CASTRO
COCERA, givenName=RAUL,
serialNumber=53028679V, cn=RAUL
CASTRO COCERA / num:14175,
email=raul.castro@arcintegral.com
Fecha: 2018.10.24 12:50:56 +02'00'
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Quaranta-tresena. Jurisdicció competent
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ANNEX 1

MODEL DEUC

Veure fitxer adjunt que trobareu amb la resta de documentació al perfil de contractant.
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ANNEX 2

MODEL D’OFERTA ECONÒMICA Per al municipi de l’Ametlla del Vallès
La proposició formal, de conformitat amb el següent model:

“En __________, domiciliat a _______C/_______, núm.____, amb DNI
núm._________, major d’edat, en nom propi/en representació de l’empresa __________
amb domicili a _________C/ _______núm._____, una vegada assabentat de les
condicions exigides per optar a l’adjudicació del Contracte servei integral de
manteniment de l'enllumenat públic i semaforic i del subministrament per a la
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla
del Vallès, i a les prescripcions tècniques, d’acord amb la següent proposta:






x

Un preu total de ___________ (en xifres i lletres) euros que correspon
a P1 + P2A+ P3) + P4+P6 (
Amb la repercussió de la quantitat de ________ (en xifres i lletres)
euros en concepte d’IVA.
Totalitzant un preu global de ___________ (en xifres i lletres) euros.

A continuació es desglossen els imports de les prestacions integrants del mateix,
havent d’omplir els licitadors la següent taula; els valors ofertats no poden, en
cap cas, superar el valor de licitació,

PRESTACIONS
CONTRACTE
(P1+P2+P3)
P6
P4

Gestió energètica

Servei de gestió
energètica
Servei de manteniment
Subministrament de
tecnología.

Valor ofertat
base imposable
(€/any)

Unitats

Preu total
IVA no
inclòs €

€/any

28.925,62

€/any

28.925,62

€/any

TOTAL PRESTACIONS (P1 + P2A+ P3) + P4+P6
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(*) L’import de la prestació P6 no està subjecte a baixa atès que es licita per pressupost
màxim, per tant, cal informar el preu previst als plecs per aquesta prestació.

I per què consti, signo aquesta oferta econòmica.
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ANNEX 3. MODEL DE COMPROMIS D’IMPLANTAR SENSE COST PER
L’AJUNTAMENT DINS DE LA PRESTACIÓ P4, UN SISTEMA DE TELEGESTIÓ QUE
PERMETI DE FORMA REMOTA LA CONECTIVITAT PUNT A PUNT EN TOTS ELS
PUNTS DE LLUM OBJECTE DEL CONTRACTE .
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per
optar a la licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat
públic i semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica
de l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació
OFEREIXO SENSE COST PER L’AJUNTAMENT I DINS DE LA PRESTACIÓ P4:
implantar un sistema de telegestió que permeti de forma remota la conectivitat punt a
punt en tots els punts de llum del municipi.
1. El control i regulació serà individualment i de forma remota sobre cadascuna
de les lluminàries.
2. Permetrà la programació per agrupament de lluminàries per poder actuar
alhora sobre totes elles (l’encesa i apagada i l’increment i disminució del flux
lumínic)
3. Detecció d’avaries en les lluminàries en temps real.
4. L’accès a cadascun dels punts de llum a través d’un entorn web, obtenint
informació en temps real.
5. La posibilitat d’incloure dispositius externs ( mesuradors de CO2, detectors de
presencia, sensors de parking, detectors de pluja, mesuradors de soroll, etc..)
sense haver d’utilitzar una plataforma diferent.

Per la valoració d’aquest criteri serà necessari incloure la fitxa técnica sel sistema de
telegestió punt a punt proposat, per tal d’acreditar els punts anteriors.
Les despeses de telecomunicacio seran a compte de l’Adjudicatari al llarg de tot el
contracte.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.

(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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ANNEX 4. MODEL DE COMPROMIS DEL PERCENTATGE D’ESTALVIS CEDITS A
L’AJUNTAMENT, RESPECTE EL CONSUM OBJECTIU ESTABLERT EN EL PPT I
ELS SEUS ANNEXES .
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ...........
carrer ........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar
a la licitació del contracte per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
del municipi de l’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació
EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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A CEDIR A L’AJUNTAMENT EL ............. % (en percentatge) DELS ESTALVIS
ACONSEGUITS ANUALMENT RESPECTE EL CONSUM OBJECTIU ESTABLERT EN
EL PPT I ELS SEUS ANNEXES.
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ANNEX 5. MODEL DE PROPOSTA DE REDUCCIÓ DELS PREUS UNITARIS A
APLICAR EN LA PRESTACIÓ P6.

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de L’Ametlla del
Vallès signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del contracte per a la Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del
municipi de L’Ametlla del Vallès , amb estalvis garantits, subjecte a regulació
harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de criteris d’adjudicació
ofereixo una baixa econòmica del ........% ( en percentatge) sobre el llistat de preus
unitaris inclòs en el present plec, que s’aplicaran als treballs que a realitzar dins del
Servei de Manteniment a través de la Prestació P6.
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ANNEX 6. MODEL DE COMPROMIS MEDIAMBIENTAL PER DISMINUIR LA
PETJADA DE CARBONI EN EL DESPLAÇAMENT DELS EQUIPS DESTINATS AL
CONTRACTE.
En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat públic i
semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació

A disminuir la petjada de carboni en el desplaçament dels equips destinats al servei de
manteniment, i ofereixo destinar en tota la durada del contracte una furgoneta 100%
elèctrica .
Per la valoració d’aquest criteri serà necessari incloure la fitxa técnica del vehicle
proposat, per tal d’acreditar que serà una furgoneta 100% elèctrica.
I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de L’Ametlla del
Vallès, signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:
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ANNEX 7. MODEL DE COMPROMIS DE REDUCCIÓ DEL TERMINI DE LA
PRESTACIÓ P4.

EM COMPROMETO RESPONSABLEMENT:

A reduir el termini per executar la Prestació P4 en ........ setmanes, per tant em
comprometo a executar les inversions en eficiència energètica incloses en la P4 amb un
termini màxim de ......... setmanes, enlloc dels 6 mesos establerts en els Plecs.
(Lloc, data, signatura del licitador i segell de l’empresa)
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En/Na......................................... amb NIF núm. ................., en nom propi, (o en
representació de l’empresa .............., CIF núm. .............., domiciliada a ........... carrer
........................, núm. ..........), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la
licitació del Contracte servei integral de manteniment de l'enllumenat públic i
semaforic i del subministrament per a la millora de l’eficiència energètica de
l’enllumenat públic del municipi de L’Ametlla del Vallès, amb estalvis garantits,
subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant procediment obert amb una pluralitat de
criteris d’adjudicació
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ANNEX 8. LLISTAT DE PREUS UNITARIS PEL SERVEI DE MANTENIMENT I
TASQUES QUE PODEN SER EXECUTADES DINS DE LA PRESTACIÓ P6
Totes les partides relacionades en aquest annex inclouen la mà d’obra i els mitjans
necessaris, i es facturaran segons la baixa sobre els preus unitaris que presenti el
licitador i posteriorment caldrà incorporar l’impost d’IVA. Respecte al preu dels materials,
excepte en les partides exposades a continuació en les que ja s’inclou els
subministraments a la pròpia partida, es consideraran els preus al banc de preus d’ITEC,
i al TARIFEC incorporant el percentatge de baixa que es proposi en l’oferta, segons
l’establert en els PPT.

ML Canalització en calçada amb paviment asfàltic. Inclou
demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb
formigó HM20 (excepte 12 cm superiors per reposició paviment
asfàltic) cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en calçada amb paviment formigó. Inclou
demolició i reposició paviment, tall amb disc, moviment de
terres (excavació 0.60x1.00 a zona amb serveis i transport
terres i runes a abocador autoritzat), rebliment rasa amb
formigó HM20 amb acabat superficial reglejat, cinta i reposició
serveis afectats.
ML Canalització en vorera amb paviment de panots. Inclou
demolició i reposició paviment (amb panots del model existent
col·locats, a truc de maceta, sobre base de formigó HM20 de 10
cm de gruix), moviment de terres (excavació 0.40x0.60 a zona
amb serveis i transport terres i runes a abocador autoritzat),
rebliment de tota la rasa amb sorra, formigó, beurada ciment,
cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en vorera amb paviment de formigó. Inclou
demolició i reposició de paviment, moviment de terres
(excavació 0.40x0.60 a zona amb serveis i transport terres i
runes a abocador autoritzat) rebliment de tota la rasa amb sorra
(excepte 15cm superiors per reposició del paviment amb
formigó HM20) cinta i reposició serveis afectats.
ML Canalització en terra. Inclou moviment de terres (excavació
0.40x0.60 a zona amb serveis, rebliment i transport de sobrants
a abocador autoritzat), rebliment de tota la rasa amb materials
seleccionats de l’excavació (excepte 10 cm sorra) cinta i
reposició serveis afectats.

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
47,50 €

42,00 €

39,00 €

36,00 €

18,00 €
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Partida: OBRA CIVIL

15,00 €

UT Arqueta de registre (0.40x0.40x0.60) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

95,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x0.60) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

145,00 €

UT Arqueta de registre (0.60x0.60x1.00) amb parets d’obra,
solera amb llit de sorra, tapa i marc de fosa.

195,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.40x0.40 col·locat.

45,00 €

UT Tapa i marc de fosa 0.60x0.60 col·locat.

82,00 €

UT Fonaments formigó (0.60x0.60x0.60) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades fins a 6 metres.

80,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x0.80) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 7 i 8 metres.

125,00 €

UT Fonaments formigó (0.80x0.80x1.00) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 9 i 10 metres.

160,00 €

UT Fonaments formigó (1.00x1.00x1.30) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades de 11 i 12 metres.

195,00 €

UT Fonaments formigó (1.20x1.20x1.5) Inclou formigó HM-20,
perns, anclatge, excavació i reposició, per columnes i bàculs
d’alçades singulars.

350,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera de terra,
incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa, excavació,
rebliment compactat, connexió i amidament.

60,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en formigó, incloent
la pica, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, rebliment
compactat, connexió i amidament.

75,00 €

UT Col·locació de pica de connexió a terra en vorera
enrajolada, incloent la pica, brides, cable, obra civil en rasa,
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment,
connexió i amidament.

65,00 €
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ML Excavació en roca. Suplement per l’augment de les partides
de canalitzacions en calçades, voreres o en terra, en cas que
sigui necessària l’excavació en roca.
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UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera de terra,
incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa, excavació,
rebliment compactat, connexió i amidament.

110,00 €

UT Col·locació de placa de connexió a terra en formigó, incloent
la placa, brides, cable, obra civil en rasa, excavació, rebliment
compactat, connexió i amidament.

120,00 €

UT Col·locació de placa de connexió a terra en vorera
enrajolada, incloent la placa, brides, cable, obra civil en rasa,
excavació, rebliment compactat, reposició de paviment,
connexió i amidament.
UT Demolició i reposició de panots per cata, unitat de columna
o bàcul. Inclou demolició i reposició paviment (amb panots del
model existent col·locats, a truc de maceta, sobre base de
formigó HM20 de 10 cm de gruix), moviment de terres, transport
terres i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Demolició i reposició fonaments formigó 0,60x0.60x0,60.
Inclou demolició de fonaments, transport terres i runes a
abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis afectats.

115,00 €

UT Demolició i reposició fonaments formigó fins
0.80x0.80x1.00. Inclou demolició de fonaments, transport terres
i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Demolició i reposició fonaments formigó fins
1.00x1.00x1.30. Inclou demolició de fonaments, transport terres
i runes a abocador autoritzat, rebliment i reposició serveis
afectats.
UT Formació de cata o sondatge per trobar serveis
(0,80x0,80x1,00). Excavació manual i reomplert.

44,00 €

Partida: LÍNIES ELÈCTRIQUES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
11,50 €

24,00 €

90,00 €

65,00 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

7,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

5,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

4,20 €
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ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

30,00 €

1,80 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

3,60 €

ML Conductor de coure nu, secció 1 x 35 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa.

4,50 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

10,20 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

5,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria.

3,80 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 3 ½ x 25 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

15,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

9,80 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 10 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

7,00 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

5,50 €

ML Conductor de coure RZ 0,6/1 kV, secció 4 x 4 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

4,50 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 16 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

4,30 €

ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 1 x 6 mm2,
subministrament i instal·lació aèria, grapat a façana.

3,30 €
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ML Conductor de coure RV 0,6/1 kV, secció 2 x 2,5 mm2,
subministrament i instal·lació a rasa dins tub corrugat.

5,00 €

ML Suplement per cable fiador, subministrament i instal·lació.

2,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-36 roscat, subministrament i
instal·lació a façana.

18,00 €

ML Tub d’acer galvanitzat, PG-29 roscat, subministrament i
instal·lació a façana.

9,00 €

UT Tub de PVC de 3 metres, diàmetre 21 mm, per conversió
aeri-soterrat, subministrament i instal·lació a façana.

12,60 €

ML Tub rígid de PVC o polipropilè, diàmetre 140 mm,
formigonat, amb unions i fil guia, subministrament i instal·lació a
rasa.

9,50 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 100 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

3,80 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 80 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

2,20 €

ML Tub corrugat de PVC, diàmetre 65 mm, doble paret, amb
unions i fil guia, subministrament i instal·lació a rasa.

1,60 €

Partida: MATERIAL D’INSTAL·LACIÓ

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
280,00 €

UT Muntatge de columna tipus “Nikolson” d’acer galvanitzat de
fins a 4 metres. Inclou el subministrament, l’aixecament i
anivellament del suport i la col·locació i
orientació de la llumenera.
UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de fins a 4
metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, fins a
4 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.
UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera,
per alçades de 5 i 6 metres.

240,00 €

55,00 €

330,00 €
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ML Suplement per conductors armats, subministrament i
instal·lació.
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UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 5
i 6 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

65,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera, per alçades de 7 i 8
metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 7
i 8 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

440,00 €

UT Muntatge de columna d’acer galvanitzat. Inclou el
subministrament, l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera,
per alçades de 9 i 10 metres.
UT Muntatge de columna o bàcul, sense subministrament, de 9
i 10 metres. Inclou l’aixecament i anivellament del suport i la
col·locació i orientació de la llumenera.

590,00 €

70,00 €

UT Muntatge de telescòpic d’acer galvanitzat 4”. Inclou
l’aixecament i anivellament del suport i la col·locació i orientació
de la llumenera, per alçades de 6 a 7 metres.

205,00 €

UT Suplement per bàcul.

25,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple.

15,00 €

UT Fixació de pal de fusta fins a 7 metres d’alçada. Inclou
l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, compactat i
transport a l’abocador.

142,00 €

UT Fixació de pal de fusta de 8 o més metres d’alçada Inclou
l’obertura del forat, la col·locació del pal, rebliment, compactat i
transport a l’abocador.

175,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 0,5
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

45,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,0
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

54,00 €

UT Fixació de braç mural d’acer galvanitzat, longitud 1,5
metres. Inclou la col·locació i orientació de la llumenera.

68,00 €

UT Muntatge de braç, sense subministrament. Inclou la
col·locació i orientació de la llumenera.

30,00 €
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85,00 €

55,00 €

UT Suplement per muntatge de maneguet adaptador per
columna d’acer galvanitzat a diàmetres inferiors. Inclou la
col·locació i orientació de la llumenera.

21,00 €

UT Anclatge químic en paret.

19,00 €

UT Anclatge químic en base de columna o bàcul.

23,00 €

UT Anclatges seguretat per subjecció de llumeneres, amb cable
i brides.

22,00 €

Partida: INSTAL·LACIÓ DE LLUMENERES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
16,00 €

UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades de fins a 5 metres. Inclou retirada
de lluminària existent i trasllat a magatzem.
UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades de 6 fins a 9 metres. Inclou
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem.

21,00 €

UT Substitució de llumenera sobre suport existent, sense
subministrament, per alçades superiors a 9 metres. Inclou
retirada de lluminària existent i trasllat a magatzem.

26,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades fins a 5 metres.

48,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades de 6 a 9 metres.

61,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum a columna o bàcul.
Inclou muntatge, cablejat interior, connexions i proves, per
alçades de més de 9 metres.

71,50 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat a façana.
Inclou muntatge, cablejat exterior entre caixa i llumenera,
connexions i proves.

56,00 €

UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri
fins a 7 metres. Inclou muntatge, cablejat exterior entre caixa i
llumenera, connexions i proves.

51,00 €
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UT Col·locació a façana de cadireta d’acer galvanitzat per
suplementar l’alçada de la lluminària a punts amb façana baixa.
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UT Instal·lació elèctrica d’un punt de llum muntat en suport aeri
a més de 7 metres. Inclou muntatge, cablejat exterior entre
caixa i llumenera, connexions i proves.

68,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple
fins a 7 metres.

22,00 €

UT Suplement per cada llumenera o projector en punt múltiple a
més de 7 metres.

32,00 €

UT Col·locació d’objectes penjats temporalment de l’enllumenat
públic.

45,00 €

Partida: ARMARIS, CAIXES

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
720,00 €

890,00 €

1.050 €

25,00 €

UT Caixa doble aïllament 540x360x205 mm, subministrament i
col·locació.

78,00 €

UT Caixa derivació IP55 180x140x80, subministrament,
col·locació i connexions

13,00 €

UT Caixa derivació IP55 105x105x55, subministrament,
col·locació i connexions.

11,50 €

Partida: VARIS INSTAL·LACIONS

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
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UT Substitució completa de centre de comandament fins a
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, canviant
l’aparellatge muntat sobre placa i conservant l’envolvent. No
inclou preu subministrament centre de comandament.
UT Substitució completa de centre de comandament, fins a
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, incloent
l’envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou
preu subministrament centre de comandament.
UT Substitució completa de centre de comandament, de més de
24KW, incloent la mà d’obra i el material per obra civil, incloent
l’envolvent i amb col·locació sobre bancada d’obra. No inclou
preu subministrament centre de comandament.
UT Pany JIS per armari d’enllumenat
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UT Execució de posada a terra en punt de llum existent. Inclou
la pica, brides, cables, excavació i rebliment, i connexions.

122,00 €

UT Execució de posada a terra en nou punt de llum. Inclou la
pica, brides, cables i connexions.

28,50 €

UT Conversió de línia subterrània a aèria o posada a terra del
cable de protecció de línies aèries. Inclou tub d’acer galvanitzat
PG-36 (fins alçada 3 m. sobre rasant del paviment), segellat
part superior, caixa estanca per connexions, col·locació pica i
connexió al cable de protecció de la línia aèria per l’interior del
tub galvanitzat, 0,6/1 kV i 1x16 mm2, al cable de coure nu de la
xarxa subterrània, i a la part inferior del tub d’acer galvanitzat.
UT Unió termorretràctil

120,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies
soterrades, amb la columna a la xarxa de terres d’aquesta,
inclou encastar cable de connexió.

30,00 €

UT Connexió equipotencial de part metàl·lica accessible línies
aèries al punt de llum, inclou encastar el cable de connexió.

18,00 €

UT Connexió soterrada tipus T2 derivació, unió acabada.

63,00 €

UT Connexió soterrada tipus M13, unió acabada.

53,00 €

UT Connexió soterrada tipus M11, M12 o MZ00, unió acabada.

39,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 70 W

45,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 100 W

48,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 150 W

55,00 €

UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 250 W

70,00 €
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36,00 €

100,00 €

UT Subministrament i col·locació de condensadors de fins a 32
ȝF ± en interior llumenera per solucionar problemes de reactiva.

20,00 €

UT Canvi de fusibles de protecció

2,50 €

UT Identificació i rotulació de línies elèctriques d’un quadre
d’enllumenat

15,00 €

UT Identificació de conductors amb els seus colors respectius

6,00 €

UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de
connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra i material,
en interior de suport.

28,00 €

UT Canvi de proteccions de punts de llum actuals per caixes de
connexió i protecció, tipus claved, incloent ma d’obra i material,
en façana.

36,00 €

UT Identificar i reparar defecte d’aïllament en línia de sortida
existent

525,00 €

UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport
instal·lat a carrer

280,00 €

UT Tractament tipus PPA de Cover, o equivalent sobre suport
sense instal·lar

150,00 €

Partida: RETIRADA INSTAL·LACIONS EXISTENTS

Preu amb mà
d’obra i
mitjans
necessaris
20,00 €

UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, fins a 5
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.
UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de 6 a 9
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.

25,00 €
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UT Canvi sistemàtic d’equips auxiliars de VSAP de 400 W

35,00 €

UT Retirar pal de fusta a magatzem.

28,00 €

UT Retirar punt de llum amb braç a façana a magatzem, amb la
reparació de forats amb morter o similar, i acabats.

35,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada fins a 5 metres.

5,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada de 6 a 9 metres.

10,00 €

UT Retirar llumenera a magatzem, instal·lada a més de 9
metres.

10,00 €

UT Suplement per cada llumenera, projector o braç, quan es
tracti d’un punt de llum múltiple

8,50 €

UT Retirar cadireta a magatzem, palometa o similar a façana,
amb la reparació de forats amb morter o similar, i acabats.

35,00 €

UT Retirar instal·lació elèctrica de punt de llum a façana
(cablejat, caixa connexió i equip exterior), amb la reparació de
forats amb morter o similar, i acabats.

10,00 €

UT Retirar a magatzem objectes penjats temporalment de
l’enllumenat públic.

25,00 €

ML Retirar línies aèries grapades a façana, amb la reparació de
forats amb morter o similar, i acabats.

2,00 €

ML Retirar línies aèries sobre suports.

1,00 €

ML Retirar línies subterrànies en tub corrugat.

1,30 €

70

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 24. 10. 2018 amb el número B-542769

CA
PB
-54
27
69
UT Retirar suport a magatzem, columna o bàcul, de més de 9
metres, condicionant la instal·lació elèctrica.
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ANNEX 9. MODEL DE PRESENTACIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
DELS PRODUCTES DE LES PRESTACIONS P4 (Sobre B)

Per a cadascun dels productes d’il·luminació i variants d’aquests s’entregarà una fitxa

Nom descriptiu de la lluminària
Marca i model
Empresa fabricant del diode LED
Número de lluminàries a instal·lar
% de presència sobre el núm.
d’unitats subministrades
Potencia nominal de la làmpada (W)
Potencia
total
amb
la
font
d’alimentació (W)
Potència total (W) del producte
instal·lat
Factor de potencia
Distorsió harmònica %
Eficiència lluminosa global (lm/W)
Flux lluminós global (lm)
Índex de reproducció cromàtica
Temperatura de color en Kelvin
Vida útil en hores de funcionament
Grau d’estanqueïtat IP
Grau de protecció IK
Descripció del sistema de regulació
de flux
Producte
al
qual
substitueix
(tipologia, tecnologia i potència)

I, perquè consti, a efectes de poder contractar amb l’ajuntament de l’Ametlla del Vallès,
signo aquesta proposició, sota la meva responsabilitat

Nom
Data i lloc de signatura
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de producte seguint aquest model:
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ANNEX 10. MODEL DE DECLARACIÓ CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL
D’EMPRESES (UTE)
(UTE)

El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a ......................................................................... amb
DNI núm. ..................... en representació de
l’empresa ................................................................... amb NIF
núm. ...................................;
DECLAREN

a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per
objecte
........................................................................., exp. núm. ............, amb el següent
percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................

c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la
senyor/a
............................................................................ amb DNI núm. ..............................
d) Que la denominació de la UTE a constituir es: ..........................................................
i el domicili per a les notificacions és .................................................................... núm.
Telèfon .........................; núm. de fax ................................; adreça de correu electrònic
(@)................................................................
I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
L’Ametlla del Vallès, a .......de ......................de 20...

Nom de l’empresa que es representa i signatura de cadascun dels representants de
les diferents empreses i segell de les empreses.

72

Aquesta impressió correspon al document signat electrònicament per Raúl Castro Cocera (Enginyer Industrial)
i certificat pel mateix mitjà pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya el dia 24. 10. 2018 amb el número B-542769

b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es
comprometen a constituir-se formalment en una UTE, fins a la finalització del
contracte, mitjançant escriptura pública.
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