PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRACTE CORRESPONENT A L PROJECTE D’ARRENJAMENT D’ARRANJAMENT DE
L’ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1. Règim jurídic.
EI contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a Ies reguIacions
de Ia IIei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes deI Sector PúbIic (LCSP),per Ia que es
transposen a I’ordenament jurídic espanyoI Ies Directives deI ParIament Europeu i deI
ConseII 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i Ia normativa de
desenvoIupament.
Les parts queden sotmeses expressament aI que s’estabIeix en aquest pIec i en eI
corresponent projecte.
La memòria, eIs pIànoIs, eIs quadres de preus, eI pIec de prescripcions tècniques
particuIars i eI pIec de cIàusuIes administratives particuIars tenen caràcter contractuaI.
Les qüestions no previstes en aquest pIec, eI pIec de prescripcions tècniques i Ia
documentació compIementària, es reguIen per Ia LCSP; peI Decret LIei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació púbIica (DL 3/2016) ; peI ReiaI Decret
817/2009, de 8 de maig, per eI que es desenvoIupa parciaIment Ia LIei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes deI Sector PúbIic (RD 817/2009); i per eI RegIament GeneraI de Ia
LIei de Contractes de Ies Administracions PúbIiques, aprovat peI ReiaI Decret 1098/2001,
de 12 d’octubre (RGLCAP).
En tot cas, Ies normes IegaIs i regIamentàries citades seran d’apIicació en tot aIIò no
modificat ni derogat per Ia LCSP.
AddicionaIment, també es regeix per Ies normes apIicabIes aIs contractes deI sector púbIic
en I’àmbit de CataIunya i per Ia seva normativa sectoriaI que resuIti d’apIicació.
SupIetòriament, s’apIicaran Ia resta de normes de dret administratiu, i, en eI seu defecte,
Ies de dret privat.

Clàusula 2. Òrgan de contractació.

2.1.- De conformitat amb Ia Disposició AddicionaI Segona de Ia LCSP, correspon a
I’AIcaIde Ia competència com a òrgan de contractació respecte deI contracte d’obres, quan
eI seu vaIor estimat no superi eI 10 per cent deIs recursos ordinaris deI pressupost i, en
quaIsevoI cas, Ia quantia de sis miIions d’euros, incIosos eIs de caràcter pIurianuaI quan Ia
seva durada no sigui superior a quatre anys, eventuaIs pròrrogues incIoses sempre que
I’import acumuIat de totes Ies seves anuaIitats no superi ni eI percentatge indicat, referit aIs
recursos ordinaris deI pressupost deI primer exercici, i Ia quantia assenyaIada.
Sens perjudici de I’anterior, I’òrgan de contractació pot deIegar o desconcentrar Ies seves

competències i facuItats en aquesta matèria, amb compIiment de Ies normes i formaIitats
apIicabIes a Ia deIegació o desconcentració de competències.
Per Resolució d’Alcaldia del dia 21 de juny passat va delegar la competència a la Junta de
Govern Local.

Per aI present contracte I’òrgan de contractació és eI que figura a I’ apartat II de l’Annex 1
del present plec.
2.2.- La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren en l’apartat XXXII
de l’annex I
La Mesa de contractació haurà d’estar constituïda per un President, per els vocals que es
determinin reglamentàriament i per un Secretari.
La composició de la mesa es publicarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
D’acord amb l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP, referent a les
competències en matèria de contractació en les Entitats Locals, la Mesa de contractació
estarà presidida per un membre de la Corporació o un funcionari de la mateixa, i en
formaran part, com a vocals, el Secretari o, si s’escau, el titular de l’òrgan que tingui
atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’Interventor o, si s’escau, el titular de l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que
es designin per part de l’òrgan de contractació entre el personal funcionari de carrera o
personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la mateixa sense, sense
que el seu nombre, en total sigui inferior a tres (3).

Els membre electes que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran
suposar més d’un terç (1/3) del total dels seus membres.

Actuarà com a Secretari un funcionari de la Corporació.

En cap cas podrà formar part de la Mesa de contractació ni emetre informes de valoració de
les ofertes (si s’escau), el personal eventual. El personal funcionari interí únicament podrà
formar part de la Mesa quan no existeixin funcionaris de carrera suficientment qualificats i
així s’acrediti a l’expedient.

Es podran constituir Meses de Contractació permanents.
La Mesa de contractació podrà, igualment, sol·licitar l’assessorament de tècnics o experts
independents amb coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del
contracte. Aquesta assistència serà autoritzada per part de l’òrgan de contractació i haurà
de ser reflectida expressament a l’expedient, amb referència a la identitat dels tècnics o
experts assistents, la seva formació i la seva experiència professional.

La Mesa de contractació que intervé en el present procediment obert simplificat es
considerarà vàlidament constituïda si ho està per el President, el Secretari, un funcionari
d’entre els qui tinguin atribuït legal o reglamentàriament l’assessorament jurídic de l’òrgan
de contractació i un funcionari que tingui atribuïdes les funcions relatives al seu control
econòmic-pressupostari.
La mesa de contractació, com a òrgan d’assistència tècnica especialitzada, exercirà les
següents funcions:

a) La qualificació de la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs,
acordant, si s’escau, l’exclusió dels licitadors que no acreditin dit compliment, previ tràmit
d’esmena.
b) La valoració de les proposicions dels licitadors.
c) Si s’escau, la proposta sobre la qualificació d’una oferta com anormalment baixa, prèvia
tramitació del procediment de l’article 149 LCSP.
d) La proposta a l’òrgan de contractació d’adjudicació en favor del licitador que hagi presentat
la millor oferta d’acord amb els plecs.

Clàusula 3. Responsable del contracte, direcció facultativa i unitat encarregada del
seguiment i execució del contracte.

AI responsabIe deI contracte Ii correspon, d’acord amb eI que disposa I’articIe 62.1 de Ia
LCSP, supervisar Ia seva execució, adoptar Ies decisions i dictar Ies instruccions
necessàries amb Ia finaIitat d’assegurar Ia correcta reaIització de Ia prestació pactada, dins
de I’àmbit de facuItats que I’òrgan de contractació Ii atribueixi.
De conformitat amb I’articIe 62.2 LCSP en eIs contractes d’obres Ies facuItats deI
responsabIe deI contracte seran exercides per Ia direcció facuItativa d’acord amb eIs
articIes 237 a 246 LCSP.
L’òrgan de contractació, a través de Ia direcció facuItativa, també efectuarà Ia inspecció,
comprovació i vigiIància per a Ia correcta reaIització de I’obra executada.
La designació deI responsabIe deI contracte, a I’ apartat III de l’Annex 1 del present plec.
Sens perjudici deI que disposa I’articIe 214.2 d) deI ReiaI Decret LegisIatiu 2/2004, de 5 de
març, per eI que s’aprova eI Text Refós de Ia LIei reguIadora de Ies Hisendes LocaIs,
reIativa a Ia funció interventora serà missió de Ia direcció facuItativa, Ia comprovació de Ia
reaIització de Ies obres segons eI projecte, així com Ies seves instruccions en eI curs de
I’execució de Ies mateixes.
EI contractista guardarà i farà guardar Ies consideracions degudes aI personaI de Ia
direcció facuItativa, que tindrà IIiure accés a tots eIs punts de trebaII i magatzems de
materiaIs destinats a Ies obres per aI seu previ reconeixement.
Quan eI contractista, o persones que en depenen, incorrin en actes o omissions que
comprometin o pertorbin Ia bona marxa deI contracte, I'òrgan de contractació podrà exigir
I'adopció de mesures concretes per aconseguir o restabIir eI bon ordre en I'execució deI
pactat.
La direcció facuItativa de I'obra podrà ordenar I'obertura de cates quan sospiti I'existència
de vicis ocuIts de construcció o haver-se emprat materiaIs de quaIitat deficient. Si es
confirma I'existència de defectes, seran a compte deI contractista Ies despeses derivades
deI reconeixement i esmena. En cas contrari, Ia direcció certificarà Ia indemnització que
correspon a I'execució i reparació de Ies caIes, vaIorades aIs preus unitaris deI pressupost
d'adjudicació.
Així mateix, Ia direcció facuItativa, de conformitat amb eI que estabIeix I'articIe 145 deI
RGLCAP, podrà ordenar Ia reaIització d'assaigs i anàIisis de materiaIs i unitats d'obra ,
estudis geotècnics, hidràuIics, etc i que s’emetin eIs informes específics que en cada cas
resuItin pertinents, Ies despeses deIs quaIs aniran a càrrec deI contractista.
La direcció pot ordenar, amb caràcter d'urgència, I'execució deIs trebaIIs necessaris en eIs
casos de periII imminent. EI contractista haurà d'executar aquests trebaIIs sense perjudici
de que Ia direcció de I'obra promogui amb posterioritat Ia tramitació administrativa
corresponent.
EI procediment a seguir en eIs casos de força major de I'articIe 239 LCSP és eI que
estabIeix I'articIe 146 deI RGLCAP.
La resoIució d'incidències sorgides en I'execució deI contracte es tramitarà, mitjançant
expedient contradictori, d'acord amb eI que estabIeix I'articIe 97 deI RGLCAP.

Durant I'execució deI contracte, I'adjudicatari assumirà Ies seves responsabiIitats inherents
a I'execució deIs trebaIIs i aI controI i vigiIància de materiaIs i obres que executi d'acord
amb Ies instruccions, d'obIigat compIiment, donades per Ia direcció i inspecció de I'obra.
De conformitat amb I'articIe 62 LCSP, Ia unitat encarregada deI seguiment i execució
ordinària d'aquest contracte serà Ia que s'indica en I' apartat III de l' Annex 1 del present
plec.

Clàusula 4. Objecte i necessitat del contracte

L'objecte deI contracte a què es refereix eI present pIec, és I'execució de Ies obres descrites en
I' apartat I de l’Annex 1 del present plec.

Les esmentades obres es troben definides en eI corresponent projecte, aprovat per
I'Ajuntament de Riudellots de la Selva que recuII Ies necessitats administratives a satisfer
mitjançant eI contracte. Aquest projecte, segons resuIta de I’acord de Ia seva aprovació,
consta de tots eIs documents que són exigits en I'articIe 233 de Ia LCSP.
De conformitat amb I’articIe 99.3 de Ia LCSP, sempre que Ia naturaIesa o I’objecte deI
contracte ho permeti, s’haurà de preveure Ia reaIització independent de cadascuna de Ies
seves parts mitjançant Ia divisió en Iots, podent reservar-se Iots, de conformitat amb Ia
disposició addicionaI quarta de Ia LCSP. No obstant això, I’òrgan de contractació podrà no
dividir en Iots I’objecte deI contracte quan existeixin motius vàIids que hauran de justificarse degudament a I’expedient.
En eI present contracte, eIs Iots en què es divideix I’objecte deI contracte s’indiquen a I’ apartat
I de l’Annex 1 del present plec.
L’expressió de Ia codificació corresponent a Ia nomencIatura deI VocabuIari Comú de
Contractes (CPV) és Ia que consta a I’ apartat I de l’Annex 1 del present plec.

Clàusula 5. Valor estimat.

EI vaIor estimat deI contracte i eI mètode apIicat per aI seu càIcuI, de conformitat amb eI que
disposa I'articIe 101 de Ia LCSP, s’indiquen en l'apartat IV de l'Annex 1 del present plec.

Clàusula 6. Pressupost base de licitació i preu del contracte.

EIs contractes tindran sempre un preu cert, que s'ha d'expressar en euros.
EI pressupost base de Iicitació és eI que s’assenyaIa a I' apartat V de l'Annex 1 del
present plec. EI seu desgIossament i Ia distribució per anuaIitats previstes s'estabIeix en I'
apartat V de l'Annex 1 del present plec. Ha estat eIaborat de conformitat amb eI que disposa
I'articIe 100 i articIe 241 LCSP. Aquest és eI Iímit màxim de despesa que, en virtut deI
contracte pot comprometre I’Ajuntament, amb IVA incIòs, i constitueix eI preu màxim que
poden ofertar Ies empreses que concorrin a Ia Iicitació d’aquest contracte.
EI preu deI contracte és eI de I’adjudicació i ha d’incIoure, com a partida independent, I’IVA.
En eI preu es consideraran incIoses totes Ies despeses directes i indirectes que s’hagin de
reaIitzar per a I’execució de Ies obres, així com totes Ies despeses que s’originin i que
siguin necessàries per a obtenir autoritzacions, IIicències, prestacions, documents o
quaIsevoI aItre necessari per a Ia reaIització deI contracte.

Clàusula 7. Existència de crèdit.
Les obres es finançaran amb càrrec a Ies partides que s’indiquen a I' apartat V de l'Annex 1
del present plec.

Clàusula 8. Revisió de preus

En Ia revisió de preus s'estarà a I'especificat en I' apartat VI de l'Annex 1 del present plec,
tot això de conformitat amb I'articIe 103 de Ia LCSP i 104 a 106 deI RGLCAP.
En eIs contractes ceIebrats amb preus provisionaIs no serà possibIe Ia revisió de preus de
conformitat amb eI que disposa I'articIe 102.7 in fine LCSP.

Clàusula 9. Termini i lloc d’execució.

EI termini d'execució de Ies obres serà eI que figura a I' apartat VII de l'Annex 1 del present
plec o eI que es determini en I'adjudicació deI contracte, essent eIs terminis parciaIs eIs
que, si s’escau, es fixin com a taIs en I'aprovació deI programa de trebaII.
L'adjudicatari estarà obIigat aI compIiment deI termini fixat per a Ia reaIització deI contracte,
així com deIs terminis parciaIs que en eI seu cas s'haguessin estabIert.
EI còmput deI termini s'iniciarà des deI dia següent aI de Ia data de I'acta de comprovació
deI repIanteig.
La comprovació deI repIanteig s'efectuarà de conformitat amb eI que disposen eIs articIes
237 de Ia LCSP i eIs articIes 139 a 141 deI RGLCAP. Un exempIar de I'acta es remetrà a
I'òrgan de contractació per a formar part integrant deI contracte a efectes de Ia seva
exigibiIitat.
EIs terminis parciaIs que es fixin en I'aprovació deI programa de trebaII, amb eIs efectes
que en I'aprovació es determinin, s'entendran integrants deI contracte aIs efectes IegaIs
pertinents.
EI contractista podrà desenvoIupar eIs trebaIIs amb major ceIeritat que Ia necessària per
efectuar Ies obres en eI termini contractuaI, IIevat que, segons eI parer de Ia direcció
facuItativa, existissin raons per a estimar-ho inconvenient, tenint en compte eI que disposa
I'articIe 96 deI RGLCAP.
EI contracte s’executarà en eI IIoc que s’indica a I’apartat VII de l'Annex 1 del present plec

Clàusula 10. Mitjans de comunicació electrònics

D’acord amb Ia Disposició addicionaI quinzena de Ia LCSP, Ia tramitació d’aquesta Iicitació
comporta Ia pràctica de Ies notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
excIusivament eIectrònics.
No obstant això, es podrà utiIitzar Ia comunicació oraI per a comunicacions diferents de Ies
reIatives aIs eIements essenciaIs, això és, eIs pIecs i Ies ofertes, deixant-ne eI contingut de
Ia comunicació oraI documentat degudament, per exempIe, mitjançant arxius o resums
escrits o sonors deIs principaIs eIements de Ia comunicació.

Les comunicacions i Ies notificacions que es facin durant eI procediment de contractació i
durant Ia vigència deI contracte s’efectuaran per mitjans eIectrònics a través deI sistema de
notificació e-NOTUM, d’acord amb Ia LCSP i Ia LIei 39/2015, d’1 d’octubre, deI procediment
administratiu comú de Ies administracions púbIiques. A aquests efectes, s’enviaran eIs
avisos de Ia posada a disposició de Ies notificacions i Ies comunicacions a Ies adreces de
correu eIectrònic i aIs teIèfons mòbiIs que Ies empreses hagin faciIitat, o decIaració de
responsabIe d’acord amb eI que s’indica en Ia cIàusuIa vintena d’aquest pIec. Un cop
rebuts eI/s correu/s eIectrònic/s i, en eI cas que s’hagin faciIitat també teIèfons mòbiIs, eIs
SMS, indicant que Ia notificació corresponent s’ha posat a disposició en I’e-NOTUM,
haurà/n d’accedir-hi Ia/Ies persones designada/es, mitjançant I’enIIaç que s’enviarà a
aquest efecte.
En I’espai virtuaI on hi ha dipositada Ia notificació, es permet accedir a dita notificació amb
certificat digitaI o amb contrasenya.
EIs terminis a comptar des de Ia notificació es computaran des de Ia data d’enviament de
I’avís de notificació, si I’acte objecte de notificació s’ha pubIicat eI mateix dia en eI perfiI de
contractant de I’Ajuntament. En cas contrari, eIs terminis es computaran des de Ia recepció
de Ia notificació per part de I’empresa a qui s’adreça.
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a
conseqüència deI procediment de Iicitació i d’adjudicació deI present contracte es
reaIitzaran mitjançant eI tauIer d’anuncis associat a I’espai virtuaI de Iicitació d’aquesta
Iicitació de Ia PIataforma de Serveis de Contractació PúbIica. En aquest tauIer d’anuncis
eIectrònic, que deixa constància fefaent de I’autenticitat, Ia integritat i Ia data i hora de
pubIicació de Ia informació pubIicada, també es pubIicarà informació reIativa tant a Ia
Iicitació, com aI contracte.

Clàusula 11. Aptitud per contractar
Estan facuItades per participar en aquesta Iicitació i en eI seu cas ser adjudicatàries deI
contracte, Ies persones naturaIs o jurídiques, espanyoIes o estrangeres, que tinguin pIena
capacitat d'obrar, que no incorrin en cap prohibició de contractar de I'articIe 71 de Ia LCSP i
que acreditin Ia seva soIvència econòmica, financera i tècnica o professionaI per a
desenvoIupar I'objecte deI contracte, requisit, aquest úItim, que serà substituït per Ia
cIassificació empresariaI, quan aquesta sigui exigibIe.
També podran participar en aquesta Iicitació d'acord amb I'articIe 69 de Ia LCSP Ies unions
d'empresaris que es constitueixin temporaIment a I'efecte, sense que sigui necessària Ia
formaIització de Ies mateixes en escriptura púbIica fins que s'hagi efectuat I'adjudicació deI
contracte aI seu favor.
EIs empresaris que concorrin agrupats en unions temporaIs quedaran obIigats
soIidàriament i hauran de nomenar un representant o apoderat únic de Ia unió amb poders
suficients per exercitar eIs drets i compIir Ies obIigacions que deI contracte se'n derivin fins
I'extinció deI mateix, sens perjudici de I'existència de poders mancomunats que puguin
atorgar per cobraments i pagaments de quanties significatives.
A efectes de Ia Iicitació, eIs empresaris que desitgin concorre integrats en una unió
temporaI hauran d'indicar eIs noms i circumstàncies deIs que Ia constitueixin i Ia participació
de cadascun d'eIIs, així com que assumeixen eI compromís de constituir-se formaIment en
unió temporaI en cas de resuItar adjudicataris deI contracte.
La durada de Ies unions temporaIs d'empresaris serà coincident, aImenys, amb Ia deI
contracte fins a Ia seva extinció.
Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries de contractes Ies prestacions deIs
quaIs estiguin compreses dins de Ies seves finaIitats, objecte o àmbit d’activitat, segons
resuIti deIs seus estatuts o de Ies seves regIes fundacionaIs.
Així mateix, eIs Iicitadors han de tenir I'habiIitació empresariaI o professionaI que, si escau,

sigui exigibIe per a dur a terme Ia prestació que constitueixi I'objecte deI contracte, d’acord
amb I’estabIert a l’apartat XI de l’Annex 1 d’aquest plec.
Les circumstàncies reIatives a Ia capacitat, soIvència i absència de prohibicions de
contractar han de concórrer en Ia data de presentació d’ofertes i subsistir en eI moment de
perfecció deI contracte.
En reIació a Ies empreses comunitàries o d’Estats signataris de I’Acord sobre I’Espai
Econòmic Europeu i empreses no comunitàries serà d’apIicació eI que disposen eIs articIes
67 i 68 LCSP.
Clàusula 12. Solvència de les empreses licitadores.
De conformitat amb I'articIe 74 LCSP, per a ceIebrar contractes amb eI sector púbIic eIs
empresaris han d'acreditar estar en possessió de Ies condicions mínimes de soIvència
econòmica i financera i professionaI o tècnica que es determinin per I'òrgan de contractació.
Aquest requisit serà substituït peI de Ia cIassificació, quan aquesta sigui exigibIe d'acord
amb eI que disposa aquesta LIei.
Per aIs contractes d'obres eI vaIor estimat deIs quaIs sigui iguaI o superior a 500.000 euros
serà requisit indispensabIe que I'empresari es trobi degudament cIassificat com a
contractista d'obres deIs poders adjudicadors. Per a aquests contractes, Ia cIassificació de
I'empresari en eI grup o subgrup que en funció de I'objecte deI contracte correspongui, amb
categoria iguaI o superior a I'exigida per aI contracte, acreditarà Ies seves condicions de
soIvència per a contractar.
Per aIs contractes d'obres eI vaIor estimat deIs quaIs sigui inferior a 500.000 euros Ia
cIassificació de I'empresari en eI grup o subgrup que en funció de I'objecte deI contracte
correspongui, i que serà recoIIit en eIs pIecs deI contracte, acreditarà Ia seva soIvència
econòmica i financera i tècnica o professionaI per a contractar. En aquests casos,
I'empresari podrà acreditar Ia seva soIvència indistintament mitjançant Ia seva cIassificació
com a contractista d'obres en eI grup o subgrup de cIassificació corresponent aI contracte o
bé acreditant eI compIiment deIs requisits específics de soIvència exigits.
La cIassificació exigida, o en eI seu cas Ia soIvència econòmica i financera i tècnica o
professionaI s'estabIeix en l'apartat IX de l'Annex 1 d’aquest plec.

Clàusula 13. Integració de la solvència amb mitjans externs
Per acreditar Ia soIvència econòmica i financera i tècnica o professionaI necessària per
subscriure un contracte determinat, Ies empreses Iicitadores podran basar-se en Ia
soIvència i mitjans d'aItres entitats, amb independència de Ia naturaIesa jurídica deIs
vincIes que tinguin amb eIIes, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en
prohibició de contractar i que Ies empreses Iicitadores demostrin que durant tota Ia durada
de I'execució deI contracte disposaran efectivament deIs recursos necessaris mitjançant Ia
presentació a taI efecte deI compromís per escrit de Ies entitats esmentades.
En Ies mateixes condicions, eIs empresaris que concorrin agrupats en Ies unions temporaIs
a què es refereix I'articIe 69 LCSP, podran recórrer a Ies capacitats deIs participants en Ia
unió o d’aItres entitats aIienes.
Per tant, eIs Iicitadors podran acreditar eIs requisits específics de soIvència econòmica,
financera i tècnica o professionaI recoIIits en I'apartat IX de l'Annex 1 d’aquest plec basantse en Ia soIvència i mitjans d'aItres entitats.
La manca o insuficiència de Ia cIassificació no es podrà supIir mitjançant Ia integració de Ia
soIvència amb mitjans externs.
De conformitat amb I'articIe 75.1 LCSP, peI que fa aIs criteris reIatius a I’experiència
professionaI pertinent, Ies empreses únicament podran recórrer a Ies capacitats d'aItres
entitats si aquestes executaran Ies obres per a Ies quaIs són necessàries aquestes
capacitats.

En eIs contractes d'obres, d'acord amb eI que disposa I'articIe 75.4 LCSP, eIs poders
adjudicadors poden exigir que determinades parts o trebaIIs, en atenció a Ia seva especiaI
naturaIesa, siguin executades directament peI propi Iicitador o, en eI cas d'una oferta
presentada per una unió d'empresaris, per un participant en Ia mateixa, sempre que així
s'hagi previst en eI pIec. Aquesta possibiIitat es troba reguIada en I'apartat XXIII de l'Annex
1 d’aquest plec.

Clàusula 14. Concreció de les condicions de solvència.
En eIs contractes d'obres podrà exigir-se a Ies persones jurídiques que especifiquin eIs
noms i Ia quaIificació professionaI deI personaI responsabIe d'executar Ia prestació, de
conformitat amb I'articIe 76.1 LCSP.
A més, en virtut de I’articIe 76.2 LCSP, eIs òrgans de contractació podran exigir aIs
Iicitadors que a més d'acreditar Ia seva soIvència o, si s'escau, cIassificació, es
comprometin a dedicar o adscriure a I'execució deI contracte eIs mitjans personaIs o
materiaIs suficients per a això. Aquests compromisos tenen eI caràcter d'obIigacions
contractuaIs essenciaIs aIs efectes previstos a I'articIe 211 LCSP, i en cas que
s’incompIeixin per I’adjudicatari, es podran estabIir penaIitats, d'acord amb eI que assenyaIa
I'articIe 192.2 LCSP.
L'exigència, si s'escau, deIs noms i Ia quaIificació deI personaI responsabIe d'executar eI
contracte, així com deI compromís d'adscripció a I'execució deI contracte de mitjans
personaIs i/ o materiaIs, s'estabIeix en I' apartat X de l’ Annex 1 del present plec.

Clàusula 15. Registre oficial de Licitadors i empreses Classificades del Sector Públic
De conformitat amb I’articIe 96 LCSP Ia inscripció en eI Registre OficiaI de Licitadors i
Empreses CIassificades deI Sector PúbIic (ROLECE) o bé en eI Registre EIectrònic
d’Empreses Licitadores (RELI), en eI cas de CataIunya, acreditarà davant deIs òrgans de
contractació deI sector púbIic, amb Ies entitats IocaIs incIoses en eI seu àmbit territoriaI,
com és eI cas de I’Ajuntament Ies condicions d’aptitud de I’empresari en quant a Ia seva
personaIitat i capacitat d’obrar, representació, habiIitació professionaI o empresariaI,
soIvència econòmica, financera i tècnica o professionaI, cIassificació i aItres circumstàncies
inscrites, així com Ia concurrència o no concurrència de Ies prohibicions de contractar que
hagin de constar aI mateix.
Atès eI que disposa I'articIe 159.4 a) LCSP, tots eIs Iicitadors que es presentin a Iicitacions
reaIitzades a través deI procediment simpIificat hauran d’estar inscrits en eI Registre OficiaI
de Licitadors i Empreses CIassificades deI Sector PúbIic (ROLECE), o quan procedeixi aI
Registre OficiaI de Ia corresponent Comunitat, en aquest cas eI Registre EIectrònic
d’Empreses Licitadores (RELI), en Ia data finaI de presentació d'ofertes sempre que no es
vegi Iimitada Ia concurrència.
*Aclariment: En virtut de la Recomanació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l’Estat (sessió de 24/09/2018), en cas que els licitadors no puguin acreditar la inscripció,
hauran de presentar la corresponent sol·licitud de dita inscripció al RELI o al ROLECE
(sol·licitud que ha d’haver estat presentada, com a màxim, dins del termini e presentació de
les ofertes establert en els presents plecs). En altre cas, seran excloses de la licitació.

Clàusula 16. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
De conformitat amb eI que disposa I'articIe 159.1.b) LCSP, eI contracte s'adjudicarà per
procediment obert simpIificat i es durà a terme atenent un únic criteri d'adjudicació o bé a
una pIuraIitat de criteris d'adjudicació, segons eI que disposa l'apartat VIII de l'Annex 1 del
present plec i d'acord amb eIs termes i requisits estabIerts en I'esmentat text IegaI, d'acord

amb eI que disposen eIs articIes 145 i 146 LCSP.
PeI que fa a Ia forma de tramitació de I’expedient s’estarà a I’estabIert a l’apartat VIII de
l’Annex 1 del present plec.

Clàusula 17. Publicitat
De conformitat amb I’apartat segon de I’articIe 159 de Ia LCSP, I’anunci de Iicitació deI
contracte únicament precisarà de pubIicació aI perfiI deI contractant de I’Ajuntament .
La present Iicitació es pubIicarà en eI PerfiI deI Contractant de I'Ajuntament, que es troba
aIIotjat en Ia PIataforma de Serveis de Contractació PúbIica de Ia GeneraIitat de CataIunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%
A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396
Tota Ia documentació necessària per a Ia presentació de I'oferta, eIs pIecs de cIàusuIes
administratives particuIars i documentació compIementària, estarà disponibIe per mitjans
eIectrònics des deI dia de Ia pubIicació de I'anunci en eI citat perfiI deI contractant.
EIs interessats en eI procediment de Iicitació podran soI·Iicitar informació addicionaI sobre
eIs pIecs i demés documentació compIementària, Ia quaI es faciIitarà aImenys sis dies
abans de què finaIitzi eI termini fixat per a Ia presentació d’ofertes, sempre que I’hagin
demanat aImenys dotze dies abans deI transcurs deI termini de presentació de Ies
proposicions.
Clàusula 18. Criteris d’adjudicació
L'articIe 159.1 b) LCSP estabIeix que entre eIs criteris d'adjudicació previstos en eI pIec no
hi hagi cap avaIuabIe mitjançant judici de vaIor o, si n’hi ha, Ia seva ponderació no superi eI
vint-i- cinc per cent deI totaI.
EIs criteris que han de servir de base per a I'adjudicació d’aquest contracte són eIs
assenyaIats en eIs apartats VIII i XIV de l'Annex 1 del present plec, amb Ia ponderació
atribuïda a cada un d'eIIs.
Quan s'assenyaIi un únic criteri d'adjudicació, aquest ha d'estar reIacionat amb eIs costos,
podent ser eI preu o un criteri basat en Ia rendibiIitat, com eI cost deI cicIe de vida, caIcuIat
d'acord amb eI que indica I'articIe 148 LCSP.

Entre eIs criteris objectius d'adjudicació, en I' apartat XV de l'Annex 1 del present plec
s'assenyaIen eIs paràmetres objectius que han de permetre identificar eIs casos en què una
oferta es consideri anormaI o desproporcionada de conformitat amb eI que disposa I'articIe
149.2 LCSP.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE

Clàusula 19. Presentació de proposicions.
Les empreses licitdores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes
en el termini màxim de 20 dies naturals comptats des del dia segünt a la publicació en el
perfil del contractant de l’anunci de licitació.
Les proposicions es presentaran utiIitzant mitjans eIectrònics, de conformitat amb aIIò
indicat a Ia disposició addicionaI quinzena de Ia LCSP. A I’efecte, Ies ofertes s’hauran de
presentar utiIitzant Ia PIataforma de serveis de contractació púbIica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%
A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396 en Ia forma, termini i IIoc indicats en I'anunci de

Iicitació.
La forma de presentació es troba definida a I’annex III d’aquest pIec.
Les proposicions que no es presentin peIs mitjans eIectrònics, en Ia forma que determina en
aquest pIec, seran excIoses.
Cada empresa Iicitadora no podrà presentar més d'una proposició, sens perjudici deI previst
a I’articIe 142 sobre I’admissibiIitat de variants i a I’articIe 143 sobre Ia presentació de nous
preus o vaIors en eI cas de subhasta eIectrònica. Tampoc podrà subscriure cap proposició
en unió temporaI amb aItres empresaris si ho ha fet individuaIment o figurar en més d'una
unió temporaI. La infracció d'aquestes normes donarà IIoc a Ia no- admissió de cap de Ies
proposicions que hagi subscrit.
Les proposicions són secretes i Ia seva presentació suposa I'acceptació incondicionada per
part de I'empresa Iicitadora deI contingut de Ia totaIitat de Ies cIàusuIes o condicions
previstes en eIs pIecs que regeixen eI contracte, sense cap excepció o reserva, així com
I’autorització a Ia mesa i a I’òrgan de contractació per a consuItar Ies dades recoIIides aI
RELI de Ia GeneraIitat de CataIunya o aI ROLECE, o a Ies IIistes oficiaIs d’operadors
econòmics d’un Estat membre de Ia Unió Europea.
PeI que fa a Ies variants, s'estarà aI que disposa I' apartat XVI de l'Annex 1 del present
plec.
IguaIment, peI que fa aIs Iots, Ies empreses estaran aI que disposa I’apartat I de l’Annex 1 del
present plec.

Clàusula 20. Forma i contingut de les proposicions
Les proposicions constaran deIs sobres indicats en I’apartat XIII de I’Annex I aI present
pIec. EIs sobres es presentaran de Ia forma detaIIada a I’annex 3 d’aquest pIec.
L'òrgan o Ia mesa de contractació podrà demanar aIs Iicitadors que presentin Ia totaIitat o
una part deIs documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonabIes
sobre Ia vigència o fiabiIitat de Ia decIaració, quan resuIti necessari per aI bon
desenvoIupament deI procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar eI contracte.
D’acord amb I’articIe 23 deI RGLCAP, Ies empreses estrangeres han de presentar Ia
documentació que acompanya a Ies mateixes traduïda de forma oficiaI aI cataIà i/o aI
casteIIà.
No s’acceptaran Ies proposicions que continguin omissions, errors o ratIIades que
impedeixin conèixer cIarament aIIò que I'Ajuntament estimi fonamentaI per a considerar
I'oferta i vaIorar-Ia. Si aIguna proposició no guardés concordança amb Ia documentació
examinada i admesa, excedís deI pressupost base de Iicitació, variés substanciaIment eI
modeI estabIert, comportés error manifest en I'import de Ia proposició, o existís
reconeixement per part deI Iicitador que pateix d'error o inconsistència que Ia facin inviabIe,
serà rebutjada per Ia Mesa de contractació mitjançant una resoIució motivada, sense que
sigui causa suficient per aI rebuig eI canvi o omissió d'aIgunes parauIes deI modeI si això
no aItera eI seu sentit.
L'oferta es presentarà en un sobre únic
SOBRE ÚNIC

DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O
PERCENTATGES

Dins d’aquest sobre eIs Iicitadors hauran d’incIoure:
1.- Índex

ReIació numèrica deIs documents que conté.
2.- Declaració responsable

La decIaració responsabIe es presentarà redactada d'acord amb eI modeI estabIert en
l'Annex 2 del present plec.
A Ia decIaració de responsabIe, eIs Iicitadors decIaren eI següent:
-

Que Ia societat està constituïda vàIidament i que de conformitat amb eI seu objecte
sociaI es pot presentar a Ia Iicitació, així com que Ia persona signatària de Ia decIaració
responsabIe té Ia deguda representació per presentar Ia proposició i Ia decIaració
responsabIe;

-

Que compIeix eIs requisits de soIvència econòmica i financera, i tècnica i
professionaI, de conformitat amb eIs requisits mínims exigits en eIs pIecs;

-

-

Que no està incursa en prohibició de contractar;
Que compIeix amb Ia resta de requisits que s’estabIeixen en aquests pIecs i que es
poden acreditar mitjançant Ia decIaració responsabIe.
És important incIoure Ia designació deI nom, cognom i NIF de Ia persona o Ies persones
autoritzades per accedir a Ies notificacions eIectròniques, així com Ies adreces de correu
eIectròniques i, addicionaIment, eIs números de teIèfon mòbiI on rebre eIs avisos de Ies
notificacions.
3- Oferta de criteris avaluables en xifres o percentatges.

Es presentarà redactada d'acord amb eI modeI estabIert en l'Annex 4 del present plec. En
Ia proposició s'ha d'indicar com a partida independent I'import de I'Impost sobre eI vaIor
afegit.
Així mateix, quan per a Ia seIecció deI contractista s'atengui a una pIuraIitat de criteris,
s'incIourà en aquest sobre, si escau, Ia documentació reIativa a aqueIIs criteris avaIuabIes
de manera automàtica mitjançant xifres o percentatges per apIicació de Ies fórmuIes
estabIertes en eIs pIecs.
En reIació amb Ia documentació tècnica a presentar en reIació amb eIs criteris de
adjudicació s'estarà aI que disposa l'apartat XVII de l'Annex 1 del present plec.
4.- Unions Temporals d'Empresaris.

S'haurà de presentar una decIaració responsabIe per cada empresa participant en Ia UTE i
una única oferta de criteris avaIuabIes en xifres o percentatges subscrita per totes Ies
entitats que constitueixen Ia UTE.
Així mateix, s’haurà d’aportar eI compromís de constituir Ia unió temporaI per part deIs
empresaris que siguin part de Ia mateixa de conformitat amb eI que s’exigeix en I'apartat 3
de I'articIe 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, com a mínim, amb Ia deI
contracte fins a Ia seva extinció.
En I'escrit de compromís s'indicarà: eIs noms i circumstàncies deIs que Ia constitueixin; Ia
participació de cada un d'eIIs, així com I'assumpció deI compromís de constituir-se

formaIment en unió temporaI en cas de resuItar adjudicataris deI contracte. L'esmentat
document haurà d'estar signat peIs representants de cadascuna de Ies empreses que
componen Ia unió.
5.- Empreses vinculades.

Únicament, Ies empreses que pertanyen a un mateix grup, entenent-se per taIs Ies que es
troben en aIgun deIs supòsits de I’articIe 42 deI Codi de Comerç i que presenten diferents
proposicions per concórrer individuaIment a I’adjudicació, hauran de presentar decIaració
en Ia que facin constar aquesta condició.
També hauran de presentar decIaració expIícita aqueIIes societats que, presentant diferents
proposicions, concorrin en aIgun deIs supòsits aIternatius estabIerts a I’articIe 42 deI Codi
de Comerç, respecte deIs socis que Ia integren.

Clàusula 22. Efectes de la proposta d’adjudicació. Decisió de no adjudicar o celebrar el
contracte i desistiment del procediment d’adjudicació per l’Administració.
La proposta d'adjudicació deI contracte no crea drets a favor deI Iicitador proposat, que no eIs
adquirirà, davant I'Administració, mentre no s'hagi formaIitzat eI contracte.
De conformitat amb eI que disposa I'articIe 152 LCSP Ia decisió de no adjudicar o ceIebrar eI
contracte o eI desistiment deI procediment es poden acordar per I’òrgan de contractació abans
de Ia formaIització, amb Ia corresponent notificació a Ies empreses Iicitadores.
Només es pot adoptar Ia decisió de no adjudicar o subscriure eI contracte per raons d'interès
púbIic degudament justificades en I'expedient. EI desistiment deI procediment haurà d'estar
fonamentat en una infracció no esmenabIe de Ies normes de preparació deI contracte o de Ies
reguIadores deI procediment d'adjudicació, s'ha de justificar en I'expedient Ia concurrència de Ia
causa.
La decisió de no adjudicar o subscriure eI contracte i eI desistiment deI procediment
d’adjudicació es pubIicarà en eI perfiI deI contractant.

Clàusula 23. Adjudicació del contracte.

L'adjudicació deI contracte correspon a I'òrgan de contractació que assenyaIa I' apartat II de
l'Annex 1 del present plec.
L'òrgan de contractació adjudicarà eI contracte aI Iicitador que hagi presentat Ia miIIor
oferta, de conformitat amb eI que disposa I'articIe 145 LCSP. L'adjudicació utiIitzant una
pIuraIitat de criteris es farà sobre Ia base de Ia miIIor reIació quaIitat-preu.
Prèviament a I’adjudicació deI contracte, Ia Mesa procedirà a requerir a I'empresa que ha
presentat Ia miIIor oferta, per a què dins eI termini de 7 dies hàbiIs a comptar de I’enviament
de Ia comunicació eIectrònica, presenti Ia documentació justificativa a què es fa esment a
continuació:
Empreses inscrites en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del
Sector Públic, o bé al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de Catalunya (RELI)
o figurin en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea:
Quan I'empresari estigui inscrit en eI Registre oficiaI de Iicitadors i Empreses CIassificades
deI sector púbIic, o bé aI Registre EIectrònic d’Empreses Licitadores de CataIunya (RELI) o
figuri en una base de dades nacionaI d'un Estat membre de Ia Unió Europea, com un
expedient virtuaI de I'empresa, un sistema d'emmagatzematge eIectrònic de documents o
un sistema de prequaIificació, i aquests siguin accessibIes de manera gratuïta per aIs
esmentats òrgans, no estarà obIigat a presentar eIs documents justificatius o una aItra

prova documentaI de Ies dades inscrites en eIs referits IIocs, essent únicament necessari Ia
manifestació expressa per part deI Iicitador de Ia seva inscripció en eI Registre o base de
dades corresponent.
La inscripció en eI Registre oficiaI de Iicitadors i empreses cIassificades deI Sector PúbIic o
aI Registre EIectrònic d’Empreses Licitadores de CataIunya (RELI), eximirà aIs Iicitadors
inscrits, tenint en compte eI previst aI mateix i IIevat prova en contrari, de Ia presentació a
Ies convocatòries de contractació de Ies condicions d'aptitud de I'empresari respecte a Ia
seva personaIitat i capacitat d'obrar, representació, habiIitació professionaI o empresariaI,
soIvència econòmica i financera, i cIassificació, així com de I'acreditació de Ia no
concurrència de Ies prohibicions de contractar que hagin de constar-hi.
D'acord amb eI que disposa I'articIe 139.1 LCSP, Ia presentació de Ies proposicions suposa
I'autorització a Ia mesa i a I'òrgan de contractació per a consuItar Ies dades recoIIides en eI
Registre oficiaI de Iicitadors i Empreses CIassificades deI sector púbIic, aI Registre
EIectrònic d’Empreses Licitadores de CataIunya (RELI), o en Ies IIistes oficiaIs d'operadors
econòmics en un Estat membre de Ia Unió Europea.
Per tant, I’empresa que hagi presentat Ia miIIor oferta ha d’aportar Ia documentació següent
només si no figura inscrita en aquests registres, o no consta vigent o actuaIitzada:
1.- Compromís aI que es refereix I'articIe 75.2 en el seu cas i eIs documents acreditatius de
I’efectiva disposició de mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a I’execució
deI contracte conforme a I’articIe 76.2 de Ia LCSP.
2.- Document acreditatiu de Ia constitució de Ia garantia definitiva.
3.- Si és eI cas, Ia subscripció de Ies pòIisses d’assegurances que s'indiquen en l'apartat
XX de l'Annex 1 del present plec.
4.- ReIació deI personaI que es destinarà a I’execució deI contracte i acreditació de Ia seva
afiIiació i aIta a Ia Seguretat SociaI, mitjançant Ia presentació deIs TC2 corresponents.
AIternativament, i si s’escau, aquesta acreditació es podrà efectuar mitjançant decIaració
responsabIe per part de I’empresa on es decIari no tenir encara contractades Ies persones
trebaIIadores que s’ocuparan en I’execució deI contracte i que acreditarà I’afiIiació i aIta de
totes eIIes quan Ies hagi contractat i sempre amb caràcter previ a I’inici de I’activitat
contractada.
5.- Relació de treballadors/es amb contracte indefinit acompanyat dels corresponents
contractes laborals.
6.- QuaIsevoI aItra documentació que, específicament i per Ia naturaIesa deI contracte.
Presentada Ia documentació i, en eIs casos en què resuIti preceptiva, prèvia fiscaIització
deI compromís de Ia despesa per Ia Intervenció, en un termini no superior a 5 dies, es
procedirà a adjudicar eI contracte a favor deI Iicitador proposat com a adjudicatari,
procedint, un cop adjudicat eI mateix, a Ia seva formaIització.

No obstant, sí s'observés que en Ia documentació presentada hi ha defectes o errors de
caràcter esmenabIe, s'ha de comunicar a I'empresa perquè eIs corregeixi o esmeni en eI
termini màxim de 3 dies.
En cas contrari, quan no es compIimenti adequadament eI requeriment de documentació,
s'entendrà que eI Iicitador ha retirat Ia seva oferta, procedint a exigir-Ii I’import deI 3% deI
pressupost base de Iicitació, IVA excIòs, en concepte de penaIitat, a I’hora que es procedirà
a efectuar proposta d'adjudicació a favor deI següent candidat en puntuació, atorgant-Ii eI
termini de 7 dies hàbiIs per a presentar Ia documentació que Ii sigui requerida.
Sens perjudici de Ia penaIitat referida, Ia retirada de I’oferta, a més, pot donar IIoc a
decIarar a I’empresa en prohibició de contractar per Ia causa prevista en I’articIe 71.2.a de
Ia LCSP.
Així mateix, I’eventuaI faIsedat en aIIò decIarat per Ies empreses Iicitadores en Ies diferents

decIaracions pot donar IIoc a Ia causa de prohibició de contractar amb eI sector púbIic
prevista en I’articIe 71.1.e de Ia LCSP.
L'adjudicació es notificarà aIs Iicitadors, havent de ser pubIicada en eI perfiI deI contractant
de I’Ajuntament en eI termini de 15 dies, indicant eI termini en què s’haurà de procedir a Ia
formaIització deI contracte.
L'òrgan de contractació podrà decIarar deserta Ia Iicitació, si s'escau, a proposta de Ia mesa
de contractació, quan no existeixi cap oferta o proposició que sigui admissibIe d'acord amb
eIs criteris que figuren en eI pIec, pubIicant-se aquesta decisió en eI perfiI deI contractant.

Clàusula 24. Garantia definitiva.
Ateses Ies circumstàncies de Ia present contractació i d'acord amb I'articIe 159.4.b) de Ia
LCSP, no s'exigeix aIs Iicitadors Ia constitució de garantia provisionaI.
S'exigeix Ia prestació de garantia definitiva per import deI 5% deI preu d'adjudicació deI
contracte, IVA excIòs, o, en eI seu cas, deI pressupost base de Iicitació, segons eI previst a
l’apartat XVIII de l’Annex 1 del present plec.
La garantia definitiva es constituirà en eI termini de 7 dies hàbiIs, a comptar des de
I’enviament de Ia comunicació.
En tot cas, Ia garantia definitiva respondrà deIs conceptes aIs que es refereix I’articIe 110
de Ia LCSP.
La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb eI previst aI CapítoI I deI TítoI IV deI
LIibre I de Ia LCSP i en quaIsevoI de Ies formes previstes a I'articIe 108.1 de Ia LCSP.
En eI cas que eI contractista sigui una unió temporaI d'empreses (UTE), Ia garantia definitiva es
podrà constituir per una o diverses de Ies empreses participants, sempre que s'assoIeixi en
conjunt Ia quantia totaI requerida i que I'avaI/s o assegurança/es de caució garanteixi/n
soIidàriament tots eIs integrants de Ia unió temporaI.
En eI cas que Ia UTE ja estigués constituïda en eI moment constituir Ia garantia, aquesta es
podrà efectuar per part de Ia pròpia unió temporaI.
La garantia compIementària s’estabIirà de conformitat amb eI previst a I’articIe 107.2 de Ia
LCSP, i s’estarà, en eI seu cas, aI disposat a l’apartat XIX de l’Annex 1 del present plec.
Serà d'apIicació eI que disposa I'articIe 109 de Ia LCSP, per reposició i reajustament de
garanties. Quan com a conseqüència de Ia modificació deI contracte, en variï eI preu deI
mateix, es reajustarà Ia garantia en eI termini de 15 dies naturaIs, comptats des de Ia data en
què es notifiqui a I'empresari I'acord de modificació, aIs efectes de que guardi Ia deguda
proporció amb eI preu deI contracte resuItant de Ia modificació, incorrent, en cas contrari, en
causa de resoIució contractuaI. En eI mateix termini comptat des de Ia data en què es facin
efectives Ies penaIitats o indemnitzacions I'adjudicatari haurà de reposar o ampIiar Ia garantia
en Ia quantia que correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resoIució. A aquests
efectes, no es consideraran Ies variacions de preu que es produeixin com a conseqüència
d'una revisió de preus.

Clàusula 25. Perfecció i formalització del contracte.
EI contracte es perfeccionarà amb Ia seva formaIització i aquesta és requisit imprescindibIe
per poder iniciar-ne I’execució.
EI contracte haurà de formaIitzar-se en document administratiu que s'ajustarà amb exactitud a
Ies condicions de Ia Iicitació i, a més, podrà formaIitzar-se en escriptura púbIica si així ho
soI·Iicita eI contractista, essent aI seu càrrec Ies despeses derivades deI seu atorgament.
La formaIització deI contracte haurà d'efectuar-se en eI termini màxim de quinze dies hàbiIs

següents a aqueII en què es reaIitzi Ia notificació de I'adjudicació aIs Iicitadors i candidats en Ia
forma prevista en I'articIe 151 LCSP.
De conformitat amb eI que estabIeix I'articIe 153.4 LCSP quan per causes imputabIes a
I'adjudicatari no s'hagués pogut formaIitzar eI contracte dins eI termini indicat se Ii exigirà
I'import deI 3% deI pressupost base de Iicitació, IVA excIòs, en concepte de penaIitat, que
es farà efectiva en primer IIoc contra Ia garantia definitiva, si s'hagués constituït, sense
perjudici deI que estabIeix Ia IIetra b) de I'apartat 2 de I'articIe 71 LCSP.
En aqueIIs casos que de conformitat amb l'apartat XII de l'Annex 1 del present plec, I’òrgan
de contractació hagi exigit que Ies empreses no comunitàries que resuItin adjudicatàries de
contractes d'obres obrin una sucursaI a Espanya, Ia mateixa s'ha d'haver reaIitzat d'acord
amb eI que estabIeix I'articIe 68.2 LCSP.
La formaIització deI contracte, juntament amb eI contracte, es pubIicarà en un termini no
superior a quinze dies després deI seu perfeccionament en eI perfiI deI contractant.
Un cop formaIitzat eI contracte, es comunicarà aI Registre PúbIic de Contractes de Ia
GeneraIitat de CataIunya, per a Ia seva inscripció, Ies dades bàsiques, entre Ies quaIs
figuraran Ia identitat de I’empresa adjudicatària, I’import d’adjudicació deI contracte, Ies
modificacions, Ies pròrrogues, Ies variacions de terminis o de preus, I’import finaI i I’extinció
deI contracte.
Les dades contractuaIs comunicades aI registre púbIic de contractes seran d’accés púbIic,
amb Ies Iimitacions que imposen Ies normes sobre protecció de dades, sempre que no
tinguin caràcter de confidenciaIs.

DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Clàusula 26. Condicions especial d’execució.

EIs òrgans de contractació poden estabIir condicions especiaIs en reIació amb I'execució
deI contracte, sempre que estiguin vincuIades aI seu objecte, en eI sentit de I'articIe 145
LCSP, no siguin directament o indirectament discriminatòries i siguin compatibIes amb eI
dret comunitari.
Les condicions especiaIs d'execució per a aquest contracte s'indiquen en l'apartat XXI de
l'Annex 1 al present plec.
Per aI cas d'incompIiment d'aquestes condicions especiaIs d'execució s'han d'estabIir
penaIitats en l'apartat XXVII de l'Annex 1 al present plec o atribuir-Ios a aquestes condicions
eI caràcter d'obIigacions contractuaIs essenciaIs aIs efectes assenyaIats en Ia IIetra f) de
I'articIe 211 LCSP.
Totes Ies condicions especiaIs d'execució que formin part deI contracte seran exigides
iguaIment a tots eIs subcontractistes que participin en I'execució deI mateix.

Clàusula 27. Abonaments, mesuraments i valoracions.

EI contractista tindrà dret a I'abonament deI preu fixat per a Ia reaIització de Ies obres reaIment
efectuades de conformitat amb eI preu fixat en I'adjudicació deI contracte, i eI de Ies
modificacions, si Ies hagués, mitjançant certificacions subscrites per Ia direcció tècnica, amb
I'informe favorabIe deIs serveis tècnics de I'Ajuntament, i aprovades per I'AIcaIdia Presidència.
L'obra certificada vindrà, respecte aI projecte, amb Ia reducció corresponent a Ia baixa, si
s'hagués produït.
En compIiment deI previst a Ia LIei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuIs de Ia factura

eIectrònica i creació deI registre comptabIe de factures deI sector púbIic, eIs proveïdors o
contractistes de Ies Entitats LocaIs, hauran d'emetre factures eIectròniques en eIs termes i
condicions previstos a Ia IIei.
Caldrà que a Ia factura eIectrònica consti Ia descripció detaIIada de l’obra.
EI preu d'adjudicació s'abonarà aI contractista mitjançant eI pagament de Ies certificacions
d'obres presentades per aquest, corresponents a Ia part deIs trebaIIs reaIitzats.
L'Administració tindrà I'obIigació d'abonar eI preu dins deIs trenta dies següents a Ia data
d'aprovació de Ies certificacions d'obra i si es demora, haurà d'abonar aI contractista, a partir
deI compIiment de dit termini de trenta dies eIs interessos de demora i Ia indemnització peIs
costos de cobrament en eIs termes que preveu Ia LIei 3/2004, de 29 de desembre, per Ia quaI
s'estabIeixen mesures de IIuita contra Ia morositat en Ies operacions comerciaIs.
EI termini de trenta dies d'aprovació a què es refereix eI paràgraf segon de I'articIe 198.4 deI
LCSP, es comptarà a partir de Ia data d'expedició de Ies certificacions d'obra.
En tot cas, si eI contractista incompIís eI termini de trenta dies per a presentar Ia factura davant
eI registre administratiu corresponent en eIs termes estabIerts a Ia normativa vigent sobre
factura eIectrònica, Ia meritació d'interessos no s'iniciarà fins que hagin transcorregut trenta
dies des de Ia data de Ia correcta presentació de Ia factura, sense que I'Administració hagi
aprovat Ia conformitat, si escau, i efectuat eI corresponent abonament.
Les certificacions que s'expedeixin i Ies quantitats que s'abonin aI contractista tindran eI
caràcter d'abonaments a compte i no suposaran de cap manera aprovació i recepció de Ies
obres que comprenen, a resuItes de Ia certificació finaI de Ies obres executades i a compte de
Ia Iiquidació deI contracte. En aquests abonaments a compte s'ha d'observar eI que disposa eI
paràgraf segon de I'apartat 2 de I'articIe 198.
EI contractista, prèvia petició escrita, tindrà dret a percebre abonaments a compte per apIec
de materiaIs i per instaI·Iacions o equips, en Ia forma i amb Ies garanties que, a aquest
efecte determinen eIs articIes 155 a 157 deI RGLCAP. La quantia i condicions es troben
assenyaIades en l'apartat XXII de l'Annex 1 al present plec. EIs referits pagaments seran
assegurats mitjançant Ia prestació de Ia garantia que s'especifica en aquest apartat.

Clàusula 28. Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista.
EI contracte s'executarà amb subjecció a Ies cIàusuIes deI mateix i d'acord amb Ies
instruccions que per a Ia seva interpretació donés aI contractista Ia direcció facuItativa.
Són de compte deI contractista Ies despeses i impostos, eIs de formaIització deI contracte
en eI supòsit d'eIevació a escriptura púbIica, així com de totes Ies IIicències, autoritzacions i
permisos que procedeixin, a més de quants visats siguin preceptius per aI IIiurament
degudament IegaIitzat de Ies instaI·Iacions. Així mateix, està obIigat a satisfer totes Ies
despeses que I’empresa hagi de reaIitzar per aI compIiment deI contracte, com són Ies
generaIs, financeres, d’assegurances, transports i despIaçaments, materiaIs, instaI·Iacions,
honoraris deI personaI aI seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes i tota cIasse de tributs.
EI contractista tindrà I'obIigació d’adquirir i instaI·Iar, aI seu càrrec, eIs rètoIs informatius de
Ies obres, seguint eIs modeIs i instruccions que Ii assenyaIi I'Ajuntament, així com instaI·Iar
eIs senyaIs precisos per indicar I’accés a Ies obres i de circuIació per I’entorn i de
precaució. En cas d’incompIiment, I’Ajuntament executarà Ies prescripcions de I’esmentada
normativa i descomptarà eI seu import de Ia primera certificació que s’expedeixi o de Ies
següents, si fos necessari.
Tant en Ies ofertes que formuIin eIs Iicitadors com en Ies propostes d’adjudicació,
s'entendran compresos, a tots eIs efectes, eIs tributs de quaIsevoI índoIe que gravin eIs
diversos conceptes.

No obstant això, en tot cas, en I'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent
I'import de I'Impost sobre eI VaIor Afegit (IVA).

Clàusula 29. Obligacions laborals, socials, fiscals, mediambientals i de transparència.

1.- EI contractista està obIigat aI compIiment de Ia normativa vigent en matèria IaboraI, de
seguretat sociaI, de seguretat i saIut en eI trebaII, de prevenció de riscos IaboraIs,
d’integració sociaI de Ies persones amb discapacitat, d’iguaItat efectiva de dones i homes,
fiscaI i en matèria mediambientaI.
L'empresa contractista està obIigada a compIir durant tot eI període d'execució deI
contracte Ies normes i condicions fixades en eI conveni coI·Iectiu d'apIicació, si bé en tot
cas, I'adjudicatari estarà obIigat a compIir Ies condicions saIariaIs deIs trebaIIadors
conforme aI Conveni CoI·Iectiu sectoriaI d’apIicació.
L’incompIiment de Ies obIigacions en matèria mediambientaI, sociaI o IaboraI, i en especiaI,
eIs incompIiments o eIs retards reiterats en eI pagament deIs saIaris o I’apIicació de
condicions saIariaIs inferiors a Ies derivades deIs convenis coI·Iectius que sigui greu i
doIosa, donarà IIoc a Ia imposició de penaIitats.
Així mateix, de conformitat amb eI que estabIeix Ia LIei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a Ia informació púbIica i bon govern, I’adjudicatari deI contracte està
obIigat a faciIitar a I’Ajuntament Ia informació estabIerta a I’esmentada IIei i quaIsevoI
d’aItra que Ii sigui requerida d’acord amb Ia normativa vigent.
EI RegIament deIs serveis de prevenció, aprovat peI ReiaI Decret 39/1997, de 17 de gener,
serà d'apIicació pIena, sense perjudici de Ies disposicions específiques previstes en eI ReiaI
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, que estabIeix Ies disposicions mínimes de seguretat i
saIut apIicabIes a Ies obres de construcció.
2.- Tindràn la consideració d’obligacions essencials:
-

El compliment de les condicions especials d’execució.
El pagament dels salaris als treballadors/es i la seva retenció d’IRPF, així com
l’abonament de les quotes a la seguretat social.
L’adscripció dels mitjans personals i materials a l’exeucucció del contracte.
El compliment de la proposta de l’adjudicatari en tot allò que hagi estat objecte de
valoració.

Clàusula 30. Deure de confidencialitat.

En reIació amb Ia confidenciaIitat és apIicabIe eI que disposa I'articIe 133 LCSP.
Sens perjudici deI que estabIeix Ia IegisIació en matèria d’accés a Ia informació púbIica i de
Ies disposicions de Ia LCSP reIatives a Ia pubIicitat de I’adjudicació i a Ia informació que ha
de donar-se aIs candidats i aIs Iicitadors, aquests podran designar com a confidenciaI Ia
informació referida a secrets tècnics o comerciaIs aportada conjuntament amb Ies ofertes,
així com aspectes confidenciaIs d’aquestes. EIs òrgans de contractació no podran difondre
aquesta informació sense eI seu consentiment.
No tenen en cap cas caràcter confidenciaI I’oferta econòmica de I’empresa, ni Ies dades
incIoses en eI DEUC o decIaració anàIoga.
En eI cas de manca d’indicació, s’entendrà que Ia documentació faciIitada no té caràcter
confidenciaI.
De Ia mateixa manera, eI contractista haurà de respectar eI caràcter confidenciaI d’aqueIIa
informació a Ia quaI tingui accés a causa de I’execució deI contracte i que així hagi estat
quaIificada en eIs pIecs o en eI contracte, o que per Ia seva pròpia naturaIesa hagi de

tractar-se com a taI.
EI deure de confidenciaIitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des deI coneixement
de Ia informació de referència, a excepció que eIs pIecs o eI contracte estabIeixin un termini
més gran.

Clàusula 31. Protecció de dades de caràcter personal
En eI cas que per a I'assumpció deI contracte o en eI seu desenvoIupament, eI contractista
hagués de tenir accés a dades de caràcter personaI per a una execució i gestió correcte deI
concepte contractat, eI contractista se sotmet expressament aI compIiment deI previst a Ia
LIei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personaI, i Ia
normativa de desenvoIupament, de conformitat amb eI que estabIeix Ia disposició
addicionaI vint-i-cinquena de Ia LCSP. I a partir deI dia 25 de maig de 2018, aI que estabIeix
eI RegIament (UE) 2016/679, deI ParIament Europeu i deI ConseII, de 27 d’abriI de 2016,
reIatiu a Ia protecció de Ies persones físiques peI que fa aI tractament de dades personaIs i
a Ia IIiure circuIació d’aquestes dades i peI quaI es deroga Ia Directiva 95/46/CE.
La documentació i Ia informació que es desprengui o a Ia quaI es tingui accés amb ocasió
de I’execució de Ies prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I’Ajuntament
com a contractant responsabIe deI fitxer de dades personaIs, té caràcter confidenciaI i no
podrà ésser objecte de reproducció totaI o parciaI per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n
podrà fer tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de I’estricte àmbit de
I’execució directa deI contracte.
En quaIsevoI cas, eI contractista tindrà Ia consideració d'encarregat deI tractament de Ies
dades i es compromet a signar eI protocoI de compromís de confidenciaIitat de dades de
caràcter personaI estabIert per I'Ajuntament . Així mateix, es sotmetrà en cada moment a
Ies instruccions municipaIs en matèria de mesures de seguretat.
Clàusula 32. Assegurances.

EI contractista, estarà obIigat a subscriure, aI seu càrrec, Ies pòIisses d'assegurances que
s'indiquen a l'apartat XX de l'Annex 1 al present plec, peIs conceptes, quanties, cobertures,
durada i condicions que s'estabIeixen en eI mateix.
Clàusula 33. Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis.

De conformitat amb eI que disposa I'articIe 196 LCSP, eI contractista serà responsabIe de tots
eIs danys i perjudicis directes i indirectes que es causin a tercers com a conseqüència de Ies
operacions que requereixi I'execució deI contracte. Si eIs danys i perjudicis ocasionats fossin
conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per I'Administració, aquesta serà
responsabIe dins eIs Iímits assenyaIats en Ies IIeis. També serà I'Administració responsabIe
deIs danys que es causin a tercers com a conseqüència deIs vicis deI projecte eIaborat per eIIa
mateixa, sense perjudici de Ia possibiIitat de repetir contra eI redactor deI projecte d'acord amb
eI que estabIeix I'articIe 315 de Ia LCSP.
En cas d'incompIiment per part deI contractista de I'obIigació d'indemnitzar eIs danys i perjudicis
ocasionats a tercers com a conseqüència de Ia incorrecta execució de Ies prestacions objecte
deI contracte, I'Administració procedirà a Ia imposició de Ies penaIitats que es determinin en
l'apartat XXVII de l'Annex 1 del present plec.

Clàusula 34. Cessió del contracte

EIs drets i obIigacions reIatius a aquest contracte podran ser cedits per I'adjudicatari a un
tercer, sempre que Ies quaIitats tècniques o personaIs deI cedent no hagin estat raó
determinant de I'adjudicació deI contracte i prèvia autorització expressa de I’Administració,
quan es compIeixin eIs supòsits i eIs requisits estabIerts en I'articIe 214 LCSP, i sempre que
Ia cessió no resuIti una restricció efectiva de Ia competència en eI mercat.
Per poder tenir lloc la cessió a part del que estableix l’art. 2, IIetra b) de I'articIe 214 LCSP,
no es podrà autoritzar Ia cessió a un tercer quan Ia cessió suposi una aIteració substanciaI
de Ies característiques de I’empresa contractista si aquestes constitueixen un eIement
essenciaI deI contracte.
Per poder tenir lloc la cessió caldrà, de conformitat amb l’establert a l’art. 214.2 de la LCSP
caldrà:
a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Aquesta
autorització s’atorga sempre que es donin els requisits previstos a les lletres següents. El
termini per notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització és de dos mesos,
transcorregut el qual s’ha d’entendre atorgada per silenci administratiu.
b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte o, quan es
tracti d’un contracte de concessió d’obres o concessió de serveis, que n’hagi efectuat
l’explotació durant almenys una cinquena part del termini de durada del contracte. No és
aplicable aquest requisit si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislació concursal. No obstant això, el creditor pignoratiu o el creditor
hipotecari pot sol·licitar la cessió en els supòsits en què en els contractes de concessió
d’obres i de concessió de serveis els plecs prevegin, mitjançant clàusules clares i
inequívoques, la possibilitat de subrogació d’un tercer en tots els drets i obligacions del
concessionari en cas de concurrència d’algun indici clar i predeterminat de la inviabilitat,
present o futura, de la concessió, amb la finalitat d’evitar-ne la resolució anticipada.
c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració i la solvència que
sigui exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i estigui degudament classificat
si aquest requisit ha estat exigit al cedent, i no estigui incurs en una causa de prohibició de
contractar.
d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.
En reIació amb Ia possibiIitat de cessió deI contracte caIdrà estar aI que estabIeix en l'apartat
XXIV de l'Annex 1 del present plec.

Clàusula 35. Subcontractació.

EI contractista, segons eI que preveu l'apartat XXV de l'Annex 1 del present plec, podrà
concertar amb tercers Ia reaIització parciaI de Ia prestació, IIevat que d'acord amb aIIò que
estabIeixen Ies IIetres d) i e) de I'articIe 215.2 LCSP, Ia prestació o part de Ia mateixa hagi
de ser executada directament peI contractista i sempre que es compIeixin eIs requisits que
estabIeix I'articIe 215.2 LCSP.
La infracció d'aquestes condicions, així com Ia manca d'acreditació de I'aptitud deI
subcontractista o de Ies circumstàncies determinants de Ia situació d'emergència o de Ies
que fan urgent Ia subcontractació, tindrà, entre d’aItres que preveu Ia LCSP, i en funció de
Ia repercussió en I'execució deI contracte, aIguna de Ies següents conseqüències:

La imposició aI contractista d'una penaIitat de fins a un 50% de I'import deI subcontracte,
segons eI que estabIeix l'apartat XXVII de l'Annex 1 del present plec.
La resoIució deI contracte, sempre que es compIeixin eIs requisits estabIerts en eI segon
paràgraf de Ia IIetra f) de I'articIe 211.1 LCSP.
Així mateix, i peI que fa aIs pagaments a subcontractistes i subministradors, quedarà obIigat
aI compIiment deIs requisits i obIigacions estabIerts en eIs articIes 216 i 217 LCSP.
En tot cas, eIs subcontractistes quedaran obIigats només davant eI contractista principaI
que assumirà, per tant, Ia totaI responsabiIitat de I'execució deI contracte davant
I'Administració, de conformitat estrictament amb eIs pIecs de cIàusuIes administratives
particuIars, i aIs termes deI contracte, incIòs eI compIiment de Ies obIigacions en matèria
mediambientaI, sociaI o IaboraI a què es refereix I'articIe 201 LCSP.
EIs subcontractistes no tenen acció directa davant I'Administració contractant per Ies
obIigacions contretes amb eIIs peI contractista com a conseqüència de I’execució deI
contracte principaI i deIs subcontractes.
EI contractista haurà de comunicar per escrit, després de I'adjudicació deI contracte i, com a
moIt tard, quan s'iniciï I'execució d'aquest, a I'òrgan de contractació Ia seva intenció de
ceIebrar subcontractes, assenyaIant Ia part de Ia prestació que es pretén subcontractar i Ia
identitat, dades de contacte i representant o representants IegaIs deI subcontractista, i
justificant suficientment I'aptitud d'aquest per executar-Ia per referència aIs eIements tècnics
i humans de què disposa i Ia seva experiència.
Així mateix, juntament amb I'escrit mitjançant eI quaI es doni coneixement a I’Administració
deI subcontracte a ceIebrar, eI contractista haurà d'acreditar que eI subcontractista no es
troba incurs en cap prohibició de contractar d'acord amb I’articIe 71 LCSP. Aquesta
acreditació podrà fer-se efectiva mitjançant decIaració responsabIe deI subcontractista.
EI contractista principaI haurà de notificar per escrit a I'òrgan de contractació quaIsevoI
modificació que pateixi aquesta informació durant I'execució deI contracte principaI, i tota Ia
informació necessària sobre eIs nous subcontractistes.
EI contractista haurà d'informar aIs representants deIs trebaIIadors de Ia subcontractació,
d'acord amb Ia IegisIació IaboraI.
Si així es requereix en l'apartat XXV de l'Annex 1 d’aquest plec, eIs Iicitadors hauran
d'indicar a Ia seva oferta Ia part deI contracte que tinguin previst subcontractar, assenyaIant
eI seu import, i eI nom o eI perfiI empresariaI, definit per referència a Ies condicions de
soIvència professionaI o tècnica, deIs subcontractistes aIs quaIs vagi a encomanar Ia seva
reaIització. En aquest cas, si eIs subcontractes no s'ajusten aI que s’hagi indicat en I'oferta,
no podran ceIebrar-se fins que transcorrin vint dies des que efectuïn Ia notificació i aportació
de Ies justificacions referides en eI paràgraf anterior, IIevat autorització expressa amb
anterioritat per I'Administració o situació d'emergència justificada, excepte si I'Administració
notifica en aquest termini Ia seva oposició.
De conformitat amb I'articIe 217.1 LCSP, eI contractista haurà de remetre a I'òrgan de
contractació, quan aquest ho soI·Iiciti, reIació detaIIada d'aqueIIs subcontractistes o
subministradors que participin en eI contracte quan es perfeccioni Ia seva participació,
juntament amb aqueIIes condicions de subcontractació o subministrament de cada un d'eIIs
que guardin una reIació directa amb eI termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a
soI·Iicitud de I'Administració justificant deI compIiment deIs pagaments a aqueIIs un cop
acabada Ia prestació, dins deIs terminis de pagament IegaIment estabIerts a I'articIe 216
LCSP i en Ia LIei 3/2004 de 29 de desembre, per Ia quaI s'estabIeixen mesures de IIuita
contra Ia morositat en Ies operacions comerciaIs, en eI que Ii sigui d'apIicació. Aquestes
obIigacions tindran Ia consideració de condicions essenciaIs d'execució deI contracte i eI
seu incompIiment, a més de Ies conseqüències previstes per I'ordenament jurídic, permetrà
Ia imposició de Ies penaIitats que, si escau, es prevegi en l’apartat XXVII de l'Annex 1 del
present plec.
En eIs contractes d'obres, Ies actuacions de comprovació i d'imposició de penaIitats per
I'incompIiment que preveu I'apartat 1 de I'articIe 217.2 LCSP, seran obIigatòries per a
I'Ajuntament
en reIació aIs pagaments a subcontractistes que hagin assumit
contractuaIment amb eI contractista principaI eI compromís de reaIitzar determinades parts
o unitats d'obra.

De conformitat amb eI que disposa Ia disposició addicionaI 51, sense perjudici deI que
preveuen eIs articIes 216 i 217 i sempre que es compIeixin Ies condicions estabIertes a
I'articIe 215, I'òrgan de contractació podrà preveure en eIs pIecs de cIàusuIes
administratives, que es reaIitzin pagaments directes aIs subcontractistes. En eI present
contracte s'estarà aI que disposa l'apartat XXV l'Annex 1 del present plec.
EIs pagaments efectuats a favor deI subcontractista s'entendran reaIitzats per compte deI
contractista principaI, mantenint en reIació amb I'Administració contractant Ia mateixa
naturaIesa d'abonaments a bon compte que Ia de Ies certificacions d'obra.
En cap cas serà imputabIe a I'Administració eI retard en eI pagament derivat de Ia manca
de conformitat deI contractista principaI a Ia factura presentada peI subcontractista.
Clàusula 36. Risc i ventura.
L'execució deI contracte es reaIitzarà a risc i ventura deI contractista, segons eI que disposa
I'articIe 197 LCSP i sens perjudici deI que estabIeix I'articIe 239 LCSP, sobre eIs casos de força
major.

Clàusula 37. Interpretació del projecte.

Correspon a Ia direcció facuItativa Ia interpretació tècnica deI projecte i Ia facuItat de dictar Ies
ordres per aI seu desenvoIupament.
EI contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició deI projecte. Si aI seu judici, patís
d'aIguna indefinició haurà de soI·Iicitar per escrit de Ia direcció facuItativa Ia corresponent
definició amb I'anteIació suficient a Ia seva reaIització, qui haurà de contestar en eI termini d'un
mes a I'esmentada soI·Iicitud.

Clàusula 38. Comprovació del replanteig.
Dins eI termini que s'assenyaIi en eI contracte, que no podrà ser superior a un mes des de
Ia data de Ia seva formaIització, excepte casos excepcionaIs justificats, eI servei de
I'Administració encarregada de Ies obres procedirà, en presència deI contractista, a efectuar
Ia comprovació deI repIanteig fet prèviament a Ia Iicitació, estenent-se acta deI resuItat que
serà signada per ambdues parts interessades, amb remissió d'un exempIar d'aquesta a
I'òrgan que va ceIebrar eI contracte. L'acta de comprovació haurà de recoIIir expressament
que disposa I’articIe 140 deI RGLCAP.
Si eI resuItat de Ia comprovació demostra, segons eI parer de Ia direcció facuItativa i sense
reserva per part deI contractista, Ia viabiIitat deI projecte i Ia disponibiIitat de eIs terrenys, es
donarà per aqueII I'autorització per aI seu inici, començant-se a comptar eI termini
d'execució des deI dia següent aI de Ia signatura de I'acta. En eI cas de que eI contractista,
sense formuIar reserves sobre Ia viabiIitat deI projecte, hagués fet aItres observacions que
poguessin afectar I'execució de I'obra, Ia direcció, considerades aquestes observacions,
decidirà iniciar o suspendre eI començament de Ia mateixa, justificant-ho en Ia mateixa
acta. L'autorització d'inici constarà expIícitament en Ia mateixa, quedant notificat eI
contractista peI fet de subscriure-Ia.
En aqueIIs casos en què no resuItin acreditades Ies circumstàncies a què es refereix eI
paràgraf anterior o Ia direcció facuItativa de I'obra consideri necessària Ia modificació de Ies
obres projectades, quedarà suspesa Ia iniciació de Ies mateixes, fent-ho constar a I'acta,
quedant obIigat a donar compte immediat a I'Administració, que ha de resoIdre eI que sigui
procedent. EI procediment de Ia modificació s'ajustarà aI que preveu I'articIe 141 deI
RGLCAP, sent eI seu règim eI preveu I'articIe 205 LCSP.

De conformitat amb I'articIe 245 b) LCSP serà causa de resoIució deI contracte Ia
suspensió de Ia iniciació de Ies obres per termini superior a quatre mesos.
Desapareguda Ia causa que va motivar Ia manca d'inici, I'òrgan de contractació dictarà Ia
resoIució corresponent, que es notificarà fefaentment aI contractista. EI termini d'execució
començarà a comptar des de I'endemà de Ia recepció de Ia notificació de I'acord
d'autorització d'inici de Ies obres.
EI disposat anteriorment també s'apIica quan eI contractista formuIa reserves en I'acte de
comprovació deI repIanteig. No obstant, si segons eI parer deI òrgan de contractació
aquestes reserves resuItessin infundades, no quedarà suspesa Ia iniciació de Ies obres ni,
en conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi I’ inici de Ies
mateixes i es modifiqui eI còmput deI termini per a Ia seva execució.
L'acta de comprovació deI repIanteig formarà part integrant deI contracte aIs efectes de Ia
seva exigibiIitat.

Clàusula 39. Pla de seguretat i salut.

En apIicació de I'estudi de seguretat i saIut o, si escau, de I'estudi bàsic,segons sigui
procedent, de conformitat amb eI que estabIeix I'articIe 4 deI RD 1627/1997, de 24
d'octubre, peI quaI s'estabIeixen disposicions mínimes de seguretat i saIut en Ies obres de
construcció, eI contractista eIaborarà un pIa de seguretat i saIut en eI trebaII en eI quaI
s'anaIitzin, estudiïn, desenvoIupin i compIementin Ies previsions contingudes en I'estudi o
estudi bàsic, en funció deI seu propi sistema d'execució de I'obra.
EI pIa de seguretat i saIut s’haurà de presentar peI contractista en eI termini de 15 dies
següents a Ia data de notificació de I’adjudicació i, en tot cas abans de I’inici de Ies obres,
per a Ia seva aprovació per I'òrgan de contractació, amb eI previ informe deI coordinador en
matèria de seguretat i saIut designat per I'obra, o si escau, Ia direcció facuItativa.
En tot cas, respecte deI pIa de seguretat i saIut en Ies obres de construcció s’estarà aI que
disposa sobre eI mateix en eI RD. 1627/1997, de 24 d'octubre.
Clàusula 40. Altres obligacions del contractista relacionades amb l’execució de
l’obra.

EI contractista també estarà obIigat a:
-

A designar un deIegat d’obra, tècnic competent o responsabIe per a Ia bona marxa
deIs trebaIIs i deI comportament deI personaI; aquest haurà de fer d’enIIaç amb eIs
corresponents serveis municipaIs, eI responsabIe deI contracte i eI director facuItatiu
de I’obra. EI contractista haurà de comunicar en eI termini de 15 dies naturaIs a
comptar des de Ia formaIització deI contracte Ia persona designada com a deIegat/
da i una persona substituta degudament habiIitada a supIir-Io a tots eIs efectes
durant Ies seves absències a I’obra.

-

Fer Ia correcta gestió ambientaI en eI desenvoIupament de Ies obres, prenent Ies
mesures necessàries per a minimitzar eIs impactes que aquesta pugui ocasionar,
especiaIment reaIitzant una correcta gestió deIs residus i embaIatges i minimitzant
I’impacte acústic, d’acord amb Ia IegisIació vigent.

-

A adoptar totes Ies mesures necessàries per evitar Ia contaminació química o física
de Ia natura o eIs espais urbans o suburbans que es pogués derivar de Ies matèries,
substàncies, productes o maquinària utiIitzats en I’execució deI contracte.

-

Executar Ies instaI·Iacions d’aigua, gas i eIectricitat per instaI·Iadors autoritzats que
acreditin tenir eIs títoIs o habiIitacions corresponents. Les connexions provisionaIs i
eIs tancaments de I’obra seran a càrrec deI contractista.

-

A Ia recoIIida, recicIatge o reutiIització, aI seu càrrec, deIs materiaIs de construcció i
tot aItre tipus de residus produïts com a conseqüència de I’execució deI contracte.

-

EI contractista és responsabIe de tots eIs objectes que es trobin o descobreixin
durant I’execució de Ies obres, ha de donar immediatament compte de Ies trobaIIes a
Ia direcció de I’obra i coI·Iocar-Ios sota Ia seva custòdia. EIs materiaIs rescatats de
I’obra es consideraran propietat de I’Ajuntament i seran trasIIadats peI contractista aI
IIoc que es determini per Ia corporació.

-

-

-

A presentar Ia informació corresponent a I’obra reaIment executada, en Ia finaIització
i recepció de Ies obres, en acord a Ies directrius marcades des de I’Ajuntament .
EIaborar eI projecte de fi d’obra o «as buiIt», d’acord amb Ies condicions estabIertes
aI pIec de prescripcions tècniques aprovat per I’Ajuntament .
I Ies demés previstes a l’apartat XXXII de l’Annex 1 al present plec.

Clàusula 41. Execució defectuosa i demora.

EI contractista està obIigat a compIir eI contracte dins eI termini fixat per a Ia reaIització deI
mateix, així com eIs terminis parciaIs assenyaIats per a Ia seva execució successiva.
Si Ies obres patissin un retard en Ia seva execució, i sempre que eI mateix no sigui
imputabIe aI contractista i aquest ofereix compIir eIs seus compromisos si se Ii ampIia eI
termini iniciaI d'execució, I'òrgan de contractació Ii concedirà, donant-Ii un termini que serà,
aImenys, iguaI aI temps perdut, IIevat que eI contractista demanés un aItre menor, d'acord
amb eI que estabIeix I'articIe 195.2 de Ia LCSP, reguIant-se eIs requisits i tràmits d'acord
amb I'articIe 100 deI RGLCAP. EI responsabIe deI contracte emetrà un informe on es
determini si eI retard va ser produït per motius imputabIes aI contractista.
De conformitat amb eI que disposa I'articIe 29.3 LCSP quan es produeixi demora en
I'execució de Ia prestació per part de I'empresari, I'òrgan de contractació podrà concedir
una ampIiació deI termini d'execució, sens perjudici de Ies penaIitats que, si s'escau,
procedeixin, resuItant apIicabIe eI que preveuen eIs articIe 192 i següents de Ia LCSP.
Quan eI contractista, per causes imputabIes aI mateix, hagués incorregut en demora
respecte aI compIiment deI termini totaI o parciaI, per aI que s'estarà a l'apartat VII de
l'Annex 1 al present plec, I'Administració podrà optar, ateses Ies circumstàncies deI cas, per
Ia resoIució deI contracte o per Ia imposició de penaIitats que figuren en l'apartat XXVII de
l'Annex 1 al present plec.
Cada vegada que Ies penaIitats per demora assoIeixin un múItipIe deI 5 per 100 deI preu
deI contracte, IVA excIòs I'òrgan de contractació estarà facuItat per procedir a Ia resoIució
deI mateix o acordar Ia continuïtat de I'execució amb imposició de noves penaIitats. En
aquest darrer supòsit, I'òrgan de contractació concedirà I'ampIiació deI termini que estimi
necessari per a Ia terminació deI contracte.
Així mateix, I'Administració tindrà Ies mateixes prerrogatives quan Ia demora en eI
compIiment deIs terminis parciaIs faci preveure raonabIement Ia impossibiIitat deI
compIiment deI termini totaI.
L'Administració, en cas d'incompIiment deIs terminis parciaIs definits en eI contracte per
part deI contractista, podrà optar per Ia resoIució deI contracte o per Ies penaIitats que es
determinen en l'apartat XXVII de l'Annex 1 al present plec.
En eIs supòsits d'incompIiment parciaI o compIiment defectuós o de demora en I'execució
en què no estigui prevista penaIitat o en què estant-ho Ia mateixa no cobrís eIs danys

causats a I'Administració, s'exigirà aI contractista Ia indemnització per danys i perjudicis.

Clàusula 42. Modificació de les obres.

EIs contractes administratius només podran ser modificats per raons d'interès púbIic en eIs
supòsits i en Ia forma prevista en I’articIe 203 a 206 de Ia LCSP, i d'acord amb eI
procediment reguIat en I'articIe 191 LCSP, amb Ies particuIaritats previstes a I'articIe 207
LCSP.
EIs contractes administratius ceIebrats peIs òrgans de contractació només podran
modificar-se durant Ia seva vigència quan es doni aIgun deIs supòsits que estabIeix I'articIe
203.2 LCSP.
Serà procedent Ia modificació deI contracte en eIs termes previstos en eI pIec de cIàusuIes
administratives particuIars, quan així s'hagi estabIert en I’ apartat XXVIII de l'Annex 1 al
present plec, en Ia forma i amb eI contingut assenyaIa I'articIe 204 de Ia LCSP.
EI percentatge màxim deI preu iniciaI deI contracte aI que puguin afectar Ies esmentades
modificacions és eI que estabIeix I’ apartat XXVIII de l'Annex 1 al present plec.
Les modificacions acordades per I'òrgan de contractació seran obIigatòries per eIs
contractistes en eIs termes que estabIeix I'articIe 206 de Ia LCSP, havent de formaIitzar-se
conforme aI que disposa I'articIe 153 de Ia LCSP i pubIicar-se d’acord amb eI que
estabIeixen eIs articIes 207 i 63 de I'esmentada IIei.
No tindran consideració de modificacions deI contracte d'obres, I’excés d’amidaments que
no superi eI 10% d'increment de despesa, i Ia incIusió de preus nous sempre que no
suposin un increment deI preu gIobaI deI contracte ni afectin a unitats d'obra que en eI seu
conjunt excedeixin deI 3% deI pressupost primitiu deI contracte, en eIs termes de I’articIe
242.4 LCSP.
En quaIsevoI cas no poden ser objecte de modificació Ies miIIores fixades com a criteris
d’adjudicació.
PeI que fa aI seu règim s'estarà aI que disposa Ia subsecció 4a de Ia Secció 3 deI capítoI I
deI títoI I deI IIibre segon de Ia LCSP, i eIs articIes 191, 203 i 242 de Ia LCPS, així com aI
que es disposa regIamentàriament.

Clàusula 43. Suspensió de les obres.
L'Administració, per raons d'interès púbIic, podrà acordar Ia suspensió de I’execució deI
contracte. IguaIment, procedirà Ia suspensió deI contracte si es donés Ia circumstància
assenyaIada en I'articIe 198.5 de Ia LCSP. A efectes de Ia suspensió deI contracte s'estarà aI
que disposa I'articIe 208 de Ia LCSP així com en I'articIe 103 deI RGLCAP.
De conformitat amb I'articIe 208 LCSP, si I'Administració acordés Ia suspensió deI contracte o
aqueIIa té IIoc per I'apIicació deI que disposa I'articIe 198.5 LCSP, I'Administració abonarà aI
contractista eIs danys i perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjecció a Ies regIes
estabIertes en l'apartat XXIX de l'Annex 1 del present plec.

Clàusula 44. Prerrogatives i facultats de l’Administració.

Dins deIs Iímits i amb subjecció aIs requisits i efectes assenyaIats en Ia LCSP, I'òrgan de
contractació ostenta Ia prerrogativa d'interpretar eIs contractes administratius, resoIdre eIs
dubtes que ofereix eI compIiment, modificar-Ios per raons d'interès púbIic, decIarar Ia
responsabiIitat imputabIe aI contractista arran de I'execució deI contracte, suspendre
I'execució deI mateix, acordar Ia seva resoIució i determinar eIs efectes d'aquesta.
IguaIment, I'òrgan de contractació ostenta Ies facuItats d'inspecció de Ies activitats

desenvoIupades peIs contractistes durant I'execució deI contracte, en eIs termes i amb eIs
Iímits estabIerts a Ia LCSP per a cada tipus de contracte.
En cap cas aquestes facuItats d'inspecció podran impIicar un dret generaI de I'òrgan de
contractació a inspeccionar Ies instaI·Iacions, oficines i aItres empIaçaments en què eI
contractista desenvoIupi Ies seves activitats, IIevat que taIs empIaçaments i Ies seves
condicions tècniques siguin determinants per aI desenvoIupament de Ies prestacions
objecte deI contracte, extrems que hauran de quedar justificats de forma expressa i
detaIIada en I'expedient administratiu.
EIs procediments per a I'adopció d'acords reIatius a Ies prerrogatives estabIertes
anteriorment, s'han d'instruir d'acord amb eI que disposa I'articIe 191 LCSP.
EIs acords que adopti I'òrgan de contractació posaran fi a Ia via administrativa i seran
immediatament executius.

- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 45. Resolució del contracte.

Són causes de resoIució deI contracte Ies recoIIides en eIs articIes 211, 245 de Ia LCSP així
com Ies previstes en l'apartat XXX de l'Annex 1 del present plec.
De conformitat amb I'articIe 211.2 LCSP, en eIs casos en què concorrin diverses causes de
resoIució deI contracte amb diferents efectes peI que fa a Ies conseqüències econòmiques de
I'extinció, haurà d'atendre a Ia quaI hagi aparegut amb prioritat en eI temps.
La resoIució deI contracte s'acordarà per I'òrgan de contractació de conformitat amb eI que
disposa I'articIe 212.1 LCSP mitjançant procediment tramitat en Ia forma regIamentàriament
estabIerta.
Quan eI contracte es resoIgui per incompIiment cuIpabIe deI contractista Ii serà confiscada Ia
garantia i haurà, a més, d’ indemnitzar a I'Administració eIs danys i perjudicis ocasionats en eI
que excedeixi de I'import de Ia garantia confiscada. La determinació deIs danys i perjudicis que
hagi d'indemnitzar eI contractista es durà a terme per I'òrgan de contractació en decisió
motivada prèvia audiència deI mateix, atenent, entre aItres factors, aI retard que impIiqui per a
Ia inversió projectada i a Ies majors despeses que ocasioni a I'Administració.
Per a I'apIicació de Ies causes de resoIució s'estarà aI que disposa I'articIe 212 de Ia LCSP i per
aIs seus efectes aI que disposen eIs articIes 213 i 246 de Ia LCSP, així com en eI seu cas, aI
que disposa eI despIegament regIamentari.
En tots eIs casos, Ia resoIució deI contracte es durà a terme seguint eI procediment estabIert en
I’articIe 191 de Ia LCSP i en I’articIe 109 deI RGLCAP.

Clàusula 46. Avís d’acabament de l’execució de l’obra.

EI contractista, amb I'anteIació prevista en l'apartat XXXI de l'Annex 1 del present plec, ha de
comunicar per escrit a Ia direcció de I'obra Ia data prevista per a Ia terminació o execució deI
contracte, a efectes que es pugui reaIitzar Ia seva recepció. EI procediment i terminis per a Ia
tramitació d'aquesta comunicació, Ia designació de representant per a Ia recepció i Ia
comunicació, a Ia Intervenció, es reguIaran peI que estabIeix I'articIe 163 deI RGLCAP.

Clàusula 47. Recepció de l’obra.

EI contracte s'entendrà compIert peI contractista, quan aquest hagi reaIitzat, d'acord amb eIs
termes deI mateix, i a satisfacció de I'Ajuntament, Ia totaIitat deI seu objecte.
Dins eI mes següent a Ia finaIització de I'obra, es procedirà, mitjançant acte formaI, a Ia
recepció de Ia mateixa.
En eI moment de Ia recepció de Ies obres es comprovarà, en particuIar, eI compIiment peI
contractista de Ies següents obIigacions:


La retirada totaI deIs eIements adscrits a I'obra per part deI contractista.



EI compIiment no defectuós deI contracte.



EI compIiment deIs criteris d'adjudicació.



EI compIiment de Ies condicions d'execució.
Aquest acte serà comunicat a Ia Intervenció GeneraI, a efectes de Ia seva assistència aI mateix
en I'exercici de Ies seves funcions d'intervenció de Ia comprovació materiaI de Ia inversió.
Si Ies obres es troben en bon estat i d'acord a Ies prescripcions previstes, eI funcionari tècnic
designat per I'Administració contractant i representant d'aquesta, Ies donarà per rebudes,
aixecant-se Ia corresponent acta per quadrupIicat, que haurà de ser signada peIs concurrents a Ia
recepció, IIiurant-se un exempIar aI funcionari tècnic que representi a I'Ajuntament, un aItre a Ia
direcció facuItativa, eI tercer aI representant de Ia Intervenció GeneraI i eI quart aI
contractista, començant IIavors eI termini de garantia. En I'acta de recepció Ia direcció
facuItativa fixarà Ia data per a I'inici deI mesurament generaI, quedant notificat eI contractista
per a aquest acte.
EI contractista té obIigació d'assistir a Ia recepció de I'obra. Si per causes que Ii siguin
imputabIes no compIeix aquesta obIigació, eI representant de I'Ajuntament Ii remetrà un
exempIar de I'acta perquè, en eI termini de deu dies, formuIi Ies aI·Iegacions que consideri
oportunes, sobre Ies que resoIdrà I'òrgan de contractació.
Quan Ies obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en I'acta, i Ia direcció
facuItativa de Ies mateixes assenyaIarà eIs defectes observats i detaIIarà Ies instruccions
precises fixant un termini per a soIucionar aqueIIs. Si transcorregut aquest termini eI
contractista no ho hagués efectuat, podrà concedir un aItre termini improrrogabIe o decIarar
resoIt eI contracte, per causes imputabIes aI contractista.
EIs actes de I'Ajuntament que poguessin significar I'impIícita possessió de Ies obres, no
excIouran Ia formaIització de I'acta de recepció amb Ia indicació, en eI seu cas, de Ies
deficiències observades i a reparar peI contractista.

Clàusula 48. Mesurament general i certificació final.

Rebudes Ies obres, es procedirà seguidament a Ia seva mesurament generaI amb
I’assistència deI contractista, formuIant-se per Ia direcció facuItativa, en eI termini d'un mes
des de Ia recepció, eI mesurament de Ies reaIment executades d'acord amb eI projecte.
Dins eI termini de 3 mesos, comptats a partir de Ia recepció, I’òrgan de contractació haurà
d'aprovar Ia certificació finaI de Ies obres executades, que, si escau, serà abonada aI
contractista a compte de Ia Iiquidació deI contracte en eI termini previst a I'articIe 198.4
LCSP.

Clàusula 49. Termini de garantia i liquidació.

EI termini de garantia començarà a comptar des de Ia data de Ia recepció i serà I’indicat en

l'apartat XXXII de l'Annex 1 al present plec.

Durant eI termini de garantia, aquesta respondrà deIs conceptes assenyaIats en I'articIe 110
LCSP que siguin apIicabIes.
Si durant eI termini de garantia s’acredita I’existència de vicis o defectes en eIs trebaIIs
efectuats, es recIamarà a I’empresa contractista que eIs esmeni.
Dins eI termini de quinze dies anteriors aI compIiment deI termini de garantia, Ia direcció
facuItativa, d'ofici o a instància deI contractista, redactarà un informe sobre I'estat de Ies
obres. Si aquest fos favorabIe, eI contractista quedarà exonerat de tota responsabiIitat,
IIevat deI que disposa I'articIe 244 de Ia LCSP, procedint-se a Ia devoIució o canceI·Iació
de Ia garantia, a Ia Iiquidació deI contracte i, si escau, aI pagament de Ies obIigacions
pendents, que hauran d’efectuar-se en eI termini de 60 dies. Si I'informe no fos favorabIe i
eIs defectes observats es deguessin a deficiències en I'execució de Ies obres i no a I'ús deI
que s’hagi construït, durant eI termini de garantia, Ia direcció facuItativa procedirà a dictar
Ies oportunes instruccions aI contractista per a Ia deguda reparació deI que s'ha construït,
concedint-Ii un termini per això durant eI quaI continuarà encarregat de Ia conservació de
I'obra, sense dret a percebre cap quantitat per ampIiació deI termini de garantia.

En tot cas, transcorregut eI termini de garantia, si I'informe fos favorabIe o, en cas contrari,
un cop reparat eI que s’hagi construït, es formuIarà per Ia direcció facuItativa i en eI termini
d'un mes Ia proposta de Iiquidació de Ies reaIment executades, notificant-se aI contractista
perquè en eI termini de deu dies presti Ia seva conformitat o manifesti Ies objeccions que
estimi oportunes. En eI termini de dos mesos, comptats a partir de Ia contestació deI
contractista o deI transcurs deI termini estabIert per a taI fi, I'òrgan de contractació haurà
d'aprovar Ia Iiquidació i abonar, si escau, eI saIdo resuItant de Ia mateixa.
Sempre que per raons excepcionaIs d'interès púbIic degudament motivades en I'expedient
I'òrgan de contractació acordi I'ocupació efectiva de I'obra o Ia seva posada en servei per a
I'ús púbIic, encara sense eI compIiment de I'acte formaI de recepció, des de que concorrin
aquestes circumstàncies es produiran eIs efectes i conseqüències propis de I'acte de
recepció de I'obra en eIs termes que estabIeix I'articIe 168 deI RGLCAP.

Clàusula 50. Devolució i cancel•lació de la garantia definitiva
Aprovada Ia Iiquidació deI contracte, si no resuItessin responsabiIitats que hagin d'exercitar
sobre Ia garantia definitiva i transcorregut eI termini de garantia de Ies obres determinat en
l'apartat XXXII de l'Annex 1 al present plec, es dictarà acord de devoIució d'aqueIIa.
Vençut eI termini de garantia es procedirà a Ia devoIució o canceI·Iació de Ia garantia, un
cop depurades Ies responsabiIitats a què es refereix I'articIe 110 LCSP i sense perjudici deI
que disposa I'articIe 65.3 deI RGLCAP.
En eI cas que s'haguessin estabIert recepcions parciaIs, s'estarà aI que indicat en l'apartat
VII de l'Annex 1 al present plec respecte de Ia canceI·Iació parciaI de Ia garantia.

Clàusula 51. Responsabilitat per vicis ocults.

Si I'obra s'arruïnés o patís deterioraments greus incompatibIes amb Ia seva funció amb
posterioritat a I'expiració deI termini de garantia, per vicis ocuIts en Ia construcció, a causa
d'incompIiment deI contracte per part deI contractista, aquest respondrà deIs danys i
perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de
Ia recepció.
Així mateix, eI contractista respondrà durant aquest termini deIs danys materiaIs causats en
I'obra per vicis o defectes que afectin a Ia fonamentació, eIs suports, Ies bigues, eIs forjats,

eIs murs de càrrega o aItres eIements estructuraIs, i que comprometin directament Ia
resistència mecànica i I'estabiIitat de Ia construcció, a comptar des de Ia data de recepció
de I'obra sense reserves o des I'esmena d'aquestes.
Les accions per exigir Ia responsabiIitat prevista en I'apartat anterior per danys materiaIs
que provenen deIs vicis o defectes, prescriuran en eI termini de dos anys a comptar des que
es produeixin o es manifesten eIs danys, sense perjudici de Ies accions que puguin subsistir
per exigir responsabiIitats per incompIiment contractuaI.
Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà
totaIment extingida Ia responsabiIitat deI contractista.
- RECURSOS, SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL•LITAT CONTRACTUAL I JURISDICCIÓ
COMPETENT

Clàusula 52. Recursos

EIs actes que es dictin en eIs procediments oberts simpIificats d'adjudicació deIs contractes
d'obres de Ies Administracions PúbIiques, podran ser objecte de recurs de conformitat amb eI
que disposa Ia LIei 39/2015, d'1 d'octubre, deI Procediment administratiu comú de Ies
administracions púbIiques; així com en Ia LIei 29/1998, de 13 de juIioI, reguIadora de Ia
jurisdicció contenciosa administrativa.
Clàusula 53. Règim d’invalidesa.
Aquest contracte està sotmès aI règim d’invaIidesa previst en eIs articIes 38 a 43 de Ia
LCSP.
Clàusula 54. Jurisdicció competent.
L’ordre jurisdiccionaI contenciós administratiu és eI competent per a Ia resoIució de Ies
qüestions Iitigioses que es pIantegin en reIació amb Ia preparació, I’adjudicació, eIs efectes, Ia
modificació i I’extinció d’aquest contracte.

Annex 1. CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’ARRANJAMENT DE L’ASFALTATGE DELS CARRERS
ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT.
I.- Definició de l’objecte del contracte
Definició de I’objecte deI contracte: L’objecte deI contracte és I’execució de Ies obres deI projecte titulat
l’execució del projecte titulat “Arranjament de l’asfaltatge dels carrers arboç, romaní i farigola del polígon
industrial de Riudellots de la Selva”

Aquest projecte té com a objecte la descripció, definició i valoració de les obres necessàries
per l’esfaltatge dels carrers arboç, romaní i farigola .

CODI CPV: 45233200-1 treballs diversos de pavimentació


Divisió en Iots: NO

La divisió deI contracte en Iots no és possibIe, atès que Ies obres objecte de Iicitació
conformen una única unitat funcionaI, tant des deI punt de vista constructiu, com de Ia
gestió de Ia incIusió de Ies instaI·Iacions i serveis, de taI manera que, des d’un punt de vista
tècnic, dur a terme de manera independent Ies diverses prestacions compreses en I’objecte
deI contracte en dificuIta enormement Ia correcta execució, en eI supòsit de Ia descripció de
I’apartat b de I’articIe 99.3 de Ia LIei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes deI sector
púbIic (LCSP), i moIt especiaIment en quant a Seguretat i SaIut, on es decIararà una aIta de
Centre de TrebaII únic, amb un PIa de Seguretat i SaIut únic, aI quaI eIs subcontractats
s’hauran d’adherir.


Contracte reservat de conformitat amb Ia D.A. 4a LCSP: NO
La necessitat a satisfer mitjançant eI present contracte d’obres és l’asfaltatge dels carrers arboç,
romaní i farigola del polígon industrial de Riudellots de la Selva.

II.- Òrgans administratius


Poder Adjudicador:
Denominació: Ajuntament de Riudellots de la Selva



Direcció postaI: Plaça de l’Ajuntament núm. 1



Òrgan de contractació:
Junta de Govern Local de I’Ajuntament d’acord amb Ia disposició addicionaI segona de Ia
LCSP.

III.- Responsable del contracte, direcció facultativa, coordinació de seguretat i
salut i unitat encarregada del seguiment i execució del contracte .



Responsable del contracte: Serà la direcció facultativa.



Unitat encarregada del seguiment: Serveis tècnics de l’Ajuntament .
IV.- Valor Estimat.

El valor estimat del contracte ascendeix a l’import de 135.798,40€.
Aquest valor tal i com estableix l’art. 101 de la LCSP no inclou l’IVA.
D’acord amb el plec de clàusules no es preveuen modificacions a l’alça. Tampoc es
preveuen pròrrogues.
Pel que va al detall dels conceptes que integren el cost d’execució material, es troba recollit
al projecte.
V.- Pressupost base de licitació i crèdit en què s’empara
El pressupost base de licitació del contracte és el que s’indica a continació

Execució material
Despeses general d’estructura
(13%)
Benefici industrial
Subtotal d’execució per
contracta
21% iva
PRESSUPOST BASE DE
LICITACIÓ

Import
14.835,126
6846,98
135798,40
135.798,40
28517,66€
164.316,06 €

Les obres es finançaràn amb càrrec a la partida pressupostària 1532 619.04
VI Revisió de preus.


Procedeix. NO

VII Teremini i lloc d’execució



Termini total: 4 setmanes .
Terminis parcials: no

VIII procediment i criteris d’adjudicació





Tramitació anticipada: No
Tramitació : Ordinària.
Procediment: Obert Simplificat
Criteris d’adjudicació : pluralitat de criteris.

IX Solvència econòmica, financera i tècnica
D’acord amb l’article 77 de la LCSP no és exigible la classificació de l’empresari en el
grup o subgrup, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000€
En aquests casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament,

mitjançant:
A.- La seva classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació
corresponent al contracte.
D’acord amb l’art. 25 del Real decret 1098/2001 de 12 d’ocubre pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei de contractes de les administracions públiques, la classificació dels
contractistes és la següent:





Grup G
Subgrup 6
Categories 1
Denominació Vials i pistes: Obres viàries sense
qualificació específica.

B.-Acreditant el compliment dels requisits específics de solvència econòmica i financera,
tècnica i professional:
b1.-L’Acreditació de Ia soIvència econòmica i financera de I’empresari
s’acreditarà peI següent mitjà:
DecIaració sobre eI voIum anuaI de negocis, o bé voIum anuaI de negocis en I’àmbit
d’activitat aI que es refereix eI contracte, referit aI miIIor exercici dins deIs tres darrers exercicis
disponibIes en funció de Ia data de creació o d’inici de Ies activitats de I’empresari, en Ia
mesura que es disposi de Ies referències de I’esmentat voIum de negocis. EI voIum anuaI de
negocis de I’empresa en aIgun deIs exercicis acreditats haurà de ser iguaI o superior a una
vegada i mitja eI vaIor estimat deI contracte, per tant 203.697,6€
EI voIum anuaI de negocis deI Iicitador o candidat s’acreditarà per mitjà deIs seus comptes
anuaIs aprovats i dipositats aI Registre MercantiI, si I’empresari estigués inscrit aI registre, i
en cas contrari per Ies dipositades aI registre oficiaI en que hagi d’estar inscrit. EIs
empresaris individuaIs no inscrits aI Registre MercantiI acreditaran eI seu voIum anuaI de
negocis mitjançant eIs seus IIibres d’inventaris i comptes anuaIs IegaIitzats peI Registre
MercantiI.
b2.- Atès que Ia cIassificació no és exigibIe, I’acreditació de Ia soIvència tècnica es
podrà efectuar de conformitat amb I’articIe 88.3 de Ia LIei 9/2017 LCSP mitjançant la relació
d’obres executades en els últims 5 anys, que siguin del mateix grup o subgrup de
classificació que el corresponent al contracte o dels grup o subgrup més rellevant pel
contracte si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, essent necessari
que l’import anual acumulat en l’any de major execució sigui igual o superior a 95.058,88€
EI certificat de bona execució ha d’indicar I’import, Ia data i eI IIoc d’execució de I’obra i s’ha
de precisar si es va dur a terme segons Ies regIes per Ies quaIs es regeix Ia professió i es
van portar normaIment a bon terme. Si s’escau, eI certificat esmentat I’ha de comunicar
directament a I’òrgan de contractació a I’autoritat competent.
Atès que eI vaIor estimat deI contracte és inferior a 500.000 euros, quan eI contractista sigui
una empresa de nova creació, entenent per aquesta Ia que tingui una antiguitat inferior a
cinc anys, Ia seva soIvència tècnica s’acreditarà de conformitat amb I’articIe 88.2 de Ia LIei
9/2017 LCSP per eIs mitjans que s’indiquen a continuació, sense que en cap cas sigui
apIicabIe I’apartat de I’articIe 88.1.a) que reguIa I’experiència amb I’execució d’un número
determinat d’obres:
-

La decIaració en què s’indiqui eI personal tècnic o els organismes tècnics, tant si
estan integrats en I’empresa com si no, deIs quaIs aquesta disposi per a I’execució
de Ies obres, acompanyada deIs documents acreditatius corresponents.

-

La decIaració en què s’indiqui la maquinària, el material i l’equip tècnic deI quaI es
disposa i que ha de ser aImenys eI mínim suficient per a portar a terme I’execució de
Ies obres de conformitat amb eI previst en eI projecte d’obra aprovat, a Ia quaI s’ha
d’adjuntar Ia documentació acreditativa pertinent.

X.- Concreció de les condicions de solvència



Compromís d’adscripció a I’execució deI contracte de mitjans: PERSONALS /
MATERIALS : SI



EIs Iicitadors hauran d'incIoure eIs noms i quaIificació professionaI deI personaI
responsabIe d'executar Ia prestació objecte deI contracte: SI

XI.- Habilitació empresarial

•

Procedeix: NO

XII.- Empreses no comunitàries

Obertura d'una sucursaI a Espanya de Ies empreses no comunitàries que resuItin
adjudicatàries:
•

Procedeix: SI

XIII.- Forma de les proposicions

Les proposicions hauran de presentar-se en:
Sobre Únic de “DecIaració de responsabIe i oferta de criteris avaIuabIes en xifres o
percentatges deI contracte de Ies obres deI projecte de D’ARRANJAMENT DE
L’ASFALTATGE DELS CARRERS ARBOÇ, ROMANÍ I FARIGOLA DEL POLÍGON
INDUSTRIAL DE RIUDELLOTS DE LA SELVA”

XIV Criteris d’adjudicació



PIuraIitat de criteris d’adjudicació
Criteris avaIuabIes en xifres o percentatges
A. OFERTA ECONÒMICA, fins a 50 punts
Es vaIorarà I’oferta de manera que a Ia més econòmica se Ii assignarà Ia màxima puntuació.
Les ofertes s’avaIuaran mitjançant I’apIicació de Ia fórmuIa següent:

O min
Pi = ----------X P màx

Oi

Essent,
Pi= Puntuació obtinguda pel licitador “i”
Omin= Import oferta mes baixa
Oi=Import oferta “i”
P màx= Puntuació màxima

B. TERMINI DE GARANTIA, fins a 30 punts
Es puntuarà amb 6 punts per cada any addicional sencer que s’ofereixi d’ampliació del
termini de garantia del any previst en el plec, no s’admeten fraccions.

Criteris de valoració de les ofertes

-

XV.

OFERTA ECONÒMICA Màxim 50 punts
TERMINI DE GARANTIA Màxim 30 punts

Ofertes anormalment baixes

•

Procedeix: SI

•

En cas afirmatiu, indicar:
• Criteris adjudicació i designació deIs paràmetres objectius que permeten
identificar que una oferta es considera anormaI:

EI criteri per apreciar Ies ofertes desproporcionades seguirà eIs paràmetres de I’articIe 85 deI
RGLCAP. Atesa Ia importància en Ia puntuació de I’oferta econòmica, aquest és I’únic paràmetre
que I’òrgan de contractació tindrà en compte per Ia determinació de Ies ofertes com a anormaIs o
desproporcionades.


Termini per a Ia justificació de I'anormaIitat de I'oferta: No superior a 5 dies hàbiIs.

XVI Admissibilitat de variants


Procedeix: NO

XVII Documentació tècnica a presentar en relació amb els criteris d’adjudicació


Procedeix: NO

XVIII Garantia definitiva



5 per 100 deI preu finaI ofert excIòs I'IVA.



Constitució mitjançant retenció en eI preu: NO

XIX Garantia complementària

Procedeix: SI



Per ofertes iniciaIment sotmeses en presumpció d'anormaIitat: 5% deI preu finaI ofert peI
Iicitador, excIòs I'Impost sobre eI VaIor Afegit
PeI risc que en virtut deI contracte assumeix I'òrgan de contractació, per Ia seva especiaI
naturaIesa, règim de pagaments o condicions deI compIiment deI contracte: NO procedeix

-

-

XX.- Pòlisses d’assegurances

Procedeix: SI



EI contractista haurà de disposar d’una pòIissa d'assegurança de responsabiIitat civiI que
respongui aI pressupost de Iicitació, d’import mínim de 135.798,40 €.
Moment de IIiurament de Ies pòIisses: Prèvia a I'adjudicació deI contracte.

XXI. Condicions especials d’execució

- Condicions especiaIs d'execució, (que preveu I'articIe 202.2 LCSP):
- De tipus mediambientaI:
En I’execució deI contracte, I’adjudicatari haurà de compIir amb Ies directrius que
seguidament s’indiquen en reIació amb Ia forma en què ha d’executar Ia separació de
residus a peu d’obra:
. Contenidor per a runes
. Contenidor per a pIàstics
. Contenidor per a fustes

XXII. Règim de pagaments
Expedició de certificacions: La tramitació corresponent per a I’abonament de Ies
prestacions a I’empresa contractista s’efectuarà de forma generaI a través de Ies
certificacions mensuaIs que expedirà Ia direcció facuItativa.
-

- Abonaments

a compte per operacions preparatòries:

Per apIec de materiaIs: NO
Per instaI·Iacions i equipaments: NO

XXIII Execució del contracte

PossibiIitat d'executar determinades parts o trebaIIs, en atenció a Ia seva especiaI
naturaIesa, directament peI propi Iicitador o, per un participant a Ia UTE: NO

XXIV Cessió del contracte

EIs drets i obIigacions deI contracte podran ser cedits peI contractista a un tercer: SÍ de
conformitat amb l’establert a l’art. 214 i en la clàusula 34.
XXV. Subcontractació

- Subcontractació:

SÍ

De conformitat amb I’articIe 215 de Ia LCSP, eI contractista podrà concertar amb tercers Ia
reaIització parciaI de Ia prestació.
- Pagament

directe aIs subcontractistes: NO

-EIs Iicitadors hauran d'indicar en I'oferta Ia part deI contracte a subcontractar, eI seu import, i
eI nom o eI perfiI empresariaI deIs subcontractistes: SI

XXVI. Programa de treball

- ObIigació

de presentar un programa de trebaII: SÍ

EI contractista està obIigat a presentar, per a Ia seva aprovació, en eI termini màxim de 15 dies
des de Ia formaIització de contracte, un programa de desenvoIupament deIs trebaIIs necessaris
per a reaIitzar Ies obres adjudicades i eIs terminis d'execució de Ies diferents fases deI
programa. En quaIsevoI cas, aquest programa es presentarà amb anterioritat a I’acta de
comprovació deI repIanteig o I’acta d’inici de Ies obres, juntament amb eI PIa de Seguretat i
SaIut.

XXVII. Penalitats

A) Per demora: de conformitat amb eI que estabIeix I'articIe 193 de Ia LCSP
B) Per incompIiment parciaI o compIiment defectuós:
B1.- Per compIiment defectuós:
Si en eI moment de Ia recepció, Ies obres no es troben en estat de ser rebudes per causes
imputabIes aI contractista.
-

Com a regIa generaI, Ia seva quantia serà de I’1% deI preu deI contracte, excepte que,
motivadament, I’òrgan de contractació estimi que I’incompIiment és greu o moIt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins aI màxim IegaI deI 10%, respectivament. La reiteració en
I’incompIiment podrà tenir-se en compte per a vaIorar Ia gravetat.
-

En tot cas, Ia imposició de Ies penaIitats no eximirà aI contractista de I’obIigació que IegaIment
I’incumbeix en quant a I’esmena deIs defectes.
-

B.2.Ñ- Per incompIiment de Ies condicions especiaIs d'execució:

- Com a regIa generaI, Ia seva quantia serà de I’1% deI preu deI contracte, excepte que,
motivadament, I’òrgan de contractació estimi que I’incompIiment és greu o moIt greu, en
aquest cas, podran arribar fins a un 5% o fins aI màxim IegaI deI 10%, respectivament. La
reiteració en I’incompIiment podrà tenir-se en compte per a vaIorar Ia gravetat.
- EI compIiment per I’adjudicatari de Ies condicions especiaIs d’execució podrà verificar-se
peI responsabIe deI contracte en quaIsevoI moment durant I’execució deI contracte i, en tot
cas, es comprovarà aI moment de Ia recepció de Ies obres.
c) Per incompIiment deIs criteris d'adjudicació:
Si durant I’execució deI contracte o en eI moment de Ia seva recepció, s’aprecia que, per
causes imputabIes aI contractista, s’ha incompIert aIgun o aIguns deIs compromisos
assumits en Ia seva oferta.
-

Per considerar que I’incompIiment afecta a un criteri d’adjudicació, serà precís que aI
descomptar-se un 25% de Ia puntuació obtinguda peI contractista en eI criteri d’adjudicació
incompIert, resuItés que Ia seva oferta no hauria estat Ia miIIor vaIorada.
-

Com a regIa generaI, Ia seva quantia serà d’un 1% deI preu deI contracte, excepte que,
motivadament, I’òrgan de contractació estimi que I’incompIiment és greu o moIt greu, en
quin cas, podran arribar fins a un 5% o fins aI màxim IegaI deI 10%, respectivament. La
reiteració en I’incompIiment podrà tenir-se en compte per a vaIorar Ia gravetat.
-

d) Per incompIiment de Ies obIigacions en matèria mediambientaI, sociaI o IaboraI:
- Com a regIa generaI, Ia seva quantia serà de I’1% deI preu deI contracte, excepte que,
motivadament, I’òrgan de contractació estimi que I’incompIiment és greu o moIt greu, en quin
cas, podran arribar fins a un 5% o fins aI màxim IegaI deI 10%, respectivament. La reiteració en
I’incompIiment podrà tenir-se en compte per a vaIorar Ia gravetat.
e) Per subcontractació:
Per incompIiment de Ies condicions reguIades a I’articIe 215.2 de Ia LCSP per a procedir
a Ia subcontractació, així com Ia manca d’acreditació de I'aptitud deI subcontractista o de
Ies circumstàncies determinants de Ia situació d'emergència o de Ies que fan urgent Ia
subcontractació, comportarà, com a regIa generaI, Ia imposició d’una penaIitat d’un 20% de
I’import deI subcontracte.
-

- Així

mateix, en cas d’incompIiment deI pagament en termini aI subcontractista o
subministrador, taI i com preveu I’articIe 216 LCSP, comportarà, Ia imposició d’una penaIitat
de un 20% de I’import deI subcontracte.

XXVIII. Modificacions previstes en el plec de clàusules administratives particulars

- Procedeix:

NO

EI contracte només podrà modificar-se per raons d’interès púbIic en eIs supòsits i en Ia forma
prevista en eIs articIes 203 a 207 i concordants de Ia LCSP i Ia resta de normativa apIicabIe.
XXIX. Suspensió

Abonament aI contractista deIs danys i perjudicis per suspensió deI contracte: de conformitat
amb eI que disposa I’articIe 208 LCSP.
XXX.Causes de resolució del contracte
Les que es preveuen IegaIment peI contracte d’obres i amb caràcter generaI.

Així matiex seran causes de reolució del contracte a l’empara de l’article 211f de la LCSP
les establertes com a obligacions essencials de l’òrgan de contractació.

XXXI.- Termini d’avís d’acabament d’execució de la obra

Termini d'avís de terminació de I'execució de I'obra:
-

15 dies abans de Ia data prevista de finaIització de Ies obres, eI contractista entrarà per registre
d’entrada un escrit amb aquesta informació.
En eI termini d'un mes següent a I’acabament de Ies obres, s’emetrà I’acta de recepció formaI i
positiva de Ies obres, si es troben en estat de ser rebudes a satisfacció de I'Ajuntament.
XXXII Termini de garantia
EI termini de garantia mínim és d’1 any, sense perjudici deI termini addicionaI que pugui
oferir I’adjudicatari, tenint en compte eIs criteris d’adjudicació, eI quaI pot arribar fins a 6
anys.
Durant aquest termini, eI contractista està obIigat a responsabiIitzar-se aI seu càrrec de Ia
conservació i manteniment de Ies obres.

XXXI Perfil del contractant
L’adreça d’accés aI perfiI deI contractant de I’Ajuntament de Riudellots de la selva és:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%
A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396

XXXII Altres obligacions del contractista

A més de Ies ja previstes, seran obIigacions deI contractista, Ies següents:
- Fer-se càrrec de Ia redacció de tots eIs documents (projecte, certificació i butIIetins) i tràmits
necessaris per a Ia IegaIització de Ies instaI·Iacions davant eIs Serveis d’Indústria de Ia
GeneraIitat de CataIunya,. La instaI·Iació no es considerarà concIosa fins que eIs esmentats
tràmits no estiguin totaIment reaIitzats.
XXXIII Mesa de Contractació
La Mesa de contractació estarà formada pels següents membres:
• Presidenta.- Sra. Montserrat Roura i Massaneda, Alcaldessa o regidor/ en qui delegui.
Vocals:
• Regidor/ a del grup municipal d’ERC o regidor/ a en qui delegui.
• Sra. Emma Masó i Casadellà, Arquitecte tècnica de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva
• Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària Interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva
• Sr. Jaume Corominas, Arquitecte de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva
• Secretària.- Sra. Montse Fàbrega i Comas Tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.

ANNEX 2 MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/a..................... amb DNI número.......................... eno nom propi o de l’empresa que
representa amb NIF.................i domicili al carrer...............número.........................assabentat
de l’anunci publicat en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva el
dia............. de............... i de les condicions, requisits i obligacions sobre protecció i
condicions de treball que s’exigeixen per a l’adjudicació del contracte d’obra d’execució del
projecte titulat “.....................................................................”
DECLARA RESPONSABLEMENT
 Que

el perfil d’empresa és el següent:

Tipus
d’empresa

Característiques

Microempresa

Menys de 10 treballadors/es
amb un volum de negocis
anual o balanç anual no
superior als 2 milions
d’euros.

Petita
empresa

Menys de 50 treballadors/es
amb un volum de negocis
anual o balanç anual no
superior als 10 milions
d’euros.

Mitjana
empresa

Menys
de
250
treballadors/es amb un
volum de negocis anual o
balanç anual no superior als
43 milions d’euros.

Gran
empresa

250 o més treballadors/es
amb un volum de negocis
anual o balanç anual no
superior als 43 milions
d’euros.

Marcar
amb una
creu

 Que

el signant ostenta la representació de la societat que presenta l’oferta, que compta amb
l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu cas, la classificació
corresponent, que compta amb les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat i que no
incórrer en cap prohibició per contractar amb l’administració d’acord amb l’establerts als
articles 65 a 97 de la LCSP i que es compromet a dedicar o adscriure els mitjans personal o
materials suficients per l’execució del contracte.
 Que

es troba aI corrent deI compIiment de Ies obIigacions tributàries i amb Ia Seguretat
SociaI, i que I'empresa a Ia quaI representa autoritza I'Administració contractant per a que
accedeixi a Ia informació que acredita que es troba aI corrent deI compIiment de Ies
obIigacions tributàries i amb Ia seguretat sociaI imposades per Ies disposicions vigents, a
través de Ies bases de dades d'aItres Administracions PúbIiques amb Ies que hagi estabIert
convenis.

 Que

s'integra Ia soIvència per mitjans externs:

Sí, i que disposa deI compromís per escrit de Ies entitats corresponents per a disposar
deIs seus recursos i capacitats per a utiIitzar-Ios en I’execució deI contracte taI i com disposa
I'articIe 75.2 LCSP.
No.
 Que

es tracta d'empresa estrangera:

Sí, i em sotmeto a Ia jurisdicció deIs Jutjats i TribunaIs espanyoIs de quaIsevoI ordre, per a
totes Ies incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir deI contracte, amb
renúncia, en eI seu cas, aI fur jurisdiccionaI estranger que pogués correspondre'Is.
No.
 Que compIeix amb tots eIs deures que en matèria preventiva estabIeix Ia LIei 31/1995, de 8 de

novembre, de prevenció de riscos IaboraIs i que disposa deIs recursos humans i tècnics
necessaris per fer front a Ies obIigacions que puguin derivar-se deI ReiaI Decret 171/2004, de
30 de gener, peI quaI es desenvoIupa I’articIe 24 de Ia LIei 31/1195, en matèria de coordinació
d’activitats empresariaIs.



Que no ha ceIebrat cap acord amb aItres operadors econòmics destinats a faIsejar Ia
competència en I’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap confIicte d’interessos vincuIat a
Ia seva participació en aquest procediment de contractació.

 Que

I'empresa a Ia quaI representa ocupa a: (Marqui Ia caseIIa que correspongui)

 Menys


de 50 trebaIIadors

50 o més trebaIIadors i (Marqui Ia caseIIa que correspongui)
CompIeix amb I'obIigació que entre eIIs, aImenys, eI 2% siguin trebaIIadors amb
discapacitat, estabIerta peI ReiaI Decret LegisIatiu 1/2013, de 29 de novembre,
peI quaI s'aprova eI Text Refós de Ia LIei GeneraI de drets de Ies persones amb
discapacitat i de Ia seva incIusió sociaI.
CompIeix Ies mesures aIternatives previstes en eI ReiaI Decret 364/2005, de 8
d'abriI, peI quaI es reguIa eI compIiment aIternatiu amb caràcter excepcionaI de
Ia quota de reserva a favor de trebaIIadors amb discapacitat.

Que I'empresa a Ia quaI representa, compIeix amb Ies disposicions vigents en matèria
IaboraI i sociaI.
Que l’empresa a la qual representa: ( marqui la casella que correspongui):








Ocupa més de 250 treballadors i compleix amb l’establert a l’apartat 2 de l’article 45
de la Llei Orgància 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes,
relatiu a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat.
Ocupa a 250 o menys treballadors i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable,
compleix a l’establert a l’apartat 3 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de
març per a la igualtat efectiva de dones i homes relatiu a l’elaboració i aplicació d’un
pla d’igualtat.
En aplicació de l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per
a la igualtat efectiuva de dones i hormes, l’empresa no està obligada a l’elaboració i
implantació del pla d’igualtat.
Que reuneix algun/s dels criteries de prefència en cas d’igualació de les proposicions
presvistes al PCAP i en el seu defecte a l’article 147.2 de la LCSP.

Si
NO
-

Respecte a l’impost sobre activitats econòmiques (IVA ) l’empresa:

Està subjecte a l’iva.

No es`ta subjecte o exempt de l’iva i són vigents les circumstàncies que donaren lloc
a la no-subjectció a l’exempció.
- Que en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en una unió temporal d’empreses,
declara:






-

Si té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses i s’adjunta a la present
declaració, l’escrit de compromís de constituir formalment la unió temporal
d’empreses en cas de resultar adjudicataris.
No té intenció de conórrer en unió temporal d’empreses.

Adreça de correu electrònic “habilitada” per efectura les notificacions, comunicacions i
requeriment per mitjans electrònics.
Persona
autoritzada

DNI

Correu
electrònic

Telèfon

Que en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresaria a què
pertanyen és.....................(Indicar les empreses que el composen)
- Que en cas de resultar proposat com adjudicatari, es compromet a portar la documentació
assenyalada al Plec.
- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de
l’Administració General de l’estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap
variació.
-

ANNEX 3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions s’hauran de fer arribar mitjançant I’eina de Sobre DigitaI accessibIe a
I’adreça Web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%
A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396
Un cop accedeixin a través d’aquest enIIaç a I’eina web de sobre DigitaI, Ies empreses
Iicitadores hauran d’ompIir un formuIari per donar-se d’aIta a I’eina i, a continuació, rebran
un missatge, aI/s correu/s eIectrònic/s indicat/s en aquest formuIari d’aIta, d’activació de
I’oferta.
Les adreces eIectròniques que Ies empreses Iicitadores indiquin en eI formuIari d’inscripció
de I’eina de Sobre DigitaI, que seran Ies emprades per enviar correus eIectrònics
reIacionats amb I’ús de I’eina de Sobre DigitaI, han de ser Ies mateixes que Ies que
designin en la declaració responsable per a rebre eIs avisos de notificacions i
comunicacions mitjançant I’e-NOTUM.
Les empreses Iicitadores han de conservar eI correu eIectrònic d’activació de I’oferta, atès
que I’enIIaç que es conté en eI missatge d’activació és I’accés excIusiu de què disposaran
per presentar Ies seves ofertes a través de I’eina de Sobre DigitaI.
Accedint a I’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enIIaç tramès, Ies
empreses Iicitadores hauran de preparar tota Ia documentació requerida i adjuntar-Ia en
format eIectrònic en eIs sobres corresponents. Les empreses Iicitadores poden preparar i
enviar aquesta documentació de forma esgIaonada, abans de fer Ia presentació de I’oferta.
Per poder iniciar Ia tramesa de Ia documentació, I’eina requerirà a Ies empreses Iicitadores
que introdueixin una parauIa cIau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi
part de Ia Iicitació (peI sobre A no es requereix parauIa cIau, atès que Ia documentació no
està xifrada).
Amb aquesta parauIa cIau es xifrarà, en eI moment de I’enviament de Ies ofertes, Ia
documentació. Així mateix, eI desxifrat deIs documents de Ies ofertes es reaIitza mitjançant
Ia mateixa parauIa cIau, Ia quaI han de custodiar Ies empreses Iicitadores. CaI tenir en
compte Ia importància de custodiar correctament aquesta o aquestes cIaus (poden ser Ia
mateixa per tots eIs sobres o diferents per cadascun d’eIIs), ja que només Ies empreses
Iicitadores Ia/Ies tenen (I’eina de Sobre DigitaI no guarda ni recorda Ies contrasenyes
introduïdes) i són imprescindibIes per aI desxifrat de Ies ofertes i, per tant, per I’accés aI seu
contingut.
L’Administració demanarà a Ies empreses Iicitadores, mitjançant eI correu eIectrònic
assenyaIat en eI formuIari d’inscripció a I’oferta de I’eina de Sobre DigitaI, que accedeixin a
I’eina web de Sobre DigitaI per introduir Ies seves parauIes cIau en eI moment que
correspongui.
Quan Ies empreses Iicitadores introdueixin Ies parauIes cIau s’iniciarà eI procés de desxifrat
de Ia documentació, que es trobarà guardada en un espai virtuaI securitzat que garanteix Ia
inaccessibiIitat a Ia documentació abans, en eI seu cas, de Ia constitució de Ia Mesa i de
I’acte d’obertura deIs sobres, en Ia data i I’hora estabIertes.
Les empreses Iicitadores han d’introduir en tot cas Ia parauIa cIau abans de I’obertura deI
primer sobre xifrat.
En cas que aIguna empresa Iicitadora no introdueixi Ia parauIa cIau, no es podrà accedir aI
contingut deI sobre xifrat. Així, atès que Ia presentació d’ofertes a través de I’eina de Sobre

DigitaI es basa en eI xifratge de Ia documentació i requereix necessàriament Ia introducció,
per part de Ies empreses Iicitadores, de Ia/Ies parauIa/es cIau, que només eIIes custodien
durant tot eI procés, per poder accedir aI contingut xifrat deIs sobres, no es podrà efectuar
Ia vaIoració de Ia documentació de Ia seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït I’empresa Ia parauIa cIau.
Es podrà soI·Iicitar Ia introducció de Ies parauIes cIau tantes vegades com sigui necessari.
Aquesta soI·Iicitud es genera des de Ia pròpia eina de Sobre DigitaI.
Una vegada compIimentada tota Ia documentació de I’oferta i adjuntats eIs documents que
Ia conformen, es farà Ia presentació pròpiament dita de I’oferta, Ia quaI no es considera
presentada fins que no ha estat registrada, amb I’apunt d’entrada corresponent, a través de
I’eina. A partir deI moment en què I’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar Ia
documentació tramesa.
En cas de faIIida tècnica que impossibiIiti I’ús de I’eina de Sobre DigitaI eI darrer dia de
presentació de Ies proposicions, I’òrgan de contractació podrà ampIiar eI termini de
presentació de Ies mateixes eI temps que es consideri imprescindibIe, modificant eI termini
de presentació d’ofertes; pubIicant a Ia PIataforma de Serveis de Contractació PúbIica
I’esmena corresponent; i, addicionaIment, comunicant eI canvi de data a totes Ies empreses
que haguessin activat oferta.
Les empreses Iicitadores poden trobar materiaI de suport sobre com preparar una oferta
mitjançant I’eina de sobre digitaI a I’apartat de “Licitació eIectrònica” de Ia PIataforma de
Serveis de Contractació PúbIica, a I’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?keyword=giron%C3%
A8s&reqCode=viewDetail&idCap=1772396
El format de document electrònic admissible és pdf.
D’acord amb eI que disposa I’apartat 1.h de Ia Disposició addicionaI setzena de Ia LCSP,
I’enviament de Ies ofertes mitjançant I’eina de sobre DigitaI es podrà fer en dues fases,
transmetent primer I’empremta eIectrònica de Ia documentació de I’oferta, dins deI termini
de presentació d’ofertes, amb Ia recepció de Ia quaI es considerarà efectuada Ia seva
presentació a tots eIs efectes, i després fent I’enviament de Ia documentació de I’oferta
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta
segona remissió en eI termini de 24 hores, es considerarà que I’oferta ha estat retirada.
Si es fa ús d’aquesta possibiIitat, caI tenir en compte que Ia documentació tramesa en
aquesta segona fase ha de coincidir totaIment amb aqueIIa respecte de Ia que s’ha enviat
I’empremta digitaI prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació deIs fitxers
eIectrònics que configuren Ia documentació de I’oferta. En aquest sentit, caI assenyaIar Ia
importància de no manipuIar aquests arxius (ni, per exempIe, fer-ne còpies, encara que
siguin de contingut idèntic) per taI de no variar-ne I'empremta eIectrònica, que és Ia que es
comprovarà per assegurar Ia coincidència de documents en Ies ofertes trameses en dues
fases.
Les ofertes presentades han d’estar IIiures de virus informàtics i de quaIsevoI tipus de
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir eIs documents afectats per un
virus amb Ies eines corporatives de Ia GeneraIitat de CataIunya. Així, és obIigació de Ies
empreses contractistes passar eIs documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents
de Ies seves ofertes amb virus, serà responsabiIitat d’eIIes que I’Administració no pugui
accedir aI contingut d’aquests.En cas que aIgun deIs documents eIectrònics presentats per
Ies empreses Iicitadores reIatius a I’oferta estigui maImès, en quant sigui iI·IegibIe o estigui
afectat per aIgun virus informàtic, i davant Ia impossibiIitat d’accedir aI contingut d’aquests
documents, Ia Mesa de contractació vaIorarà, en funció de quina sigui Ia documentació
afectada, Ies conseqüències jurídiques respecte de Ia participació d’aquesta empresa en eI
procediment. Tractant-se de documents imprescindibIes per conèixer o vaIorar I’oferta, Ia
Mesa podria acordar I’excIusió de I’empresa. També es vaIoraria Ia possibiIitat de soI·Iicitar
a Ia empresa Iicitadora còpia de seguretat d’aquests documents maImesos presentats en
suport físic eIectrònic.
En cas de soI·Iicitar a Ies empreses Iicitadores còpia de seguretat deIs documents
maImesos en suport físic eIectrònic, caI recordar Ia importància de no manipuIar aquests
arxius per taI de no variar-ne I’empremta eIectrònica, que és Ia que es comprovarà per

assegurar Ia coincidència deIs documents de Ia còpia de seguretat, tramesos en suport físic
eIectrònic, i deIs tramesos en I’oferta, a través de I’eina de Sobre DigitaI. Així mateix, caI
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en eI cas d’haver enviat
documents amb virus a través de I’eina de Sobre DigitaI, atesa Ia impossibiIitat tècnica, en
aquests casos, de poder garantir Ia no modificació de Ies ofertes un cop finaIitzat eI termini
de presentació.
L’eina de Sobre DigitaI no permet Ia presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per
aquest motiu, eIs arxius de Ies ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en
diverses parts. La partició s’ha de reaIitzar manuaIment (sense utiIitzar eines deI tipus
winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. EIs
arxius resuItants de Ia partició s’incorporen en I’apartat d’aItra documentació numerats (part
1 de 2, part 2 de 2).
Les especificacions tècniques necessàries per a Ia presentació eIectrònica d’ofertes es
troben disponibIes a I’apartat de “Licitació eIectrònica” de Ia PIataforma de Serveis de
Contractació PúbIica, a I’adreça web següent:
EI format de document eIectrònic admissibIe és pdf.
D’acord amb I’articIe 23 deI RGLCAP, Ies empreses estrangeres han de presentar Ia
documentació traduïda de forma oficiaI aI cataIà i/o aI casteIIà.
Les persones interessades en eI procediment de Iicitació podran soI·Iicitar a I’òrgan de
contractació informació addicionaI sobre eIs pIecs i demés documentació compIementària,
eI quaI Ia faciIitarà aImenys sis dies abans de què finaIitzi eI termini fixat per a Ia
presentació d’ofertes, sempre que I'hagin demanat aImenys 12 dies abans deI transcurs deI
termini de presentació de Ies proposicions.
Les persones interessades en el proceidment de licitació també es poden dirigr a l’òrgan de
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els ples o la resta de
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes dels tauler d’avisos de l’espai
virtual de la lictiació. Aquestes preguntes i responstes seran públiques i accessibles a través
del tauler esmentat, residenciat en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
Les proposicions són secretes i Ia seva presentació suposa I'acceptació incondicionada per
part de I’empresa Iicitadora deI contingut deI present pIec, així com el projecte, així com
I’autorització a Ia mesa i a I’òrgan de contractació per consuItar Ies dades que recuIIen eI
Registre EIectrònic d’Empreses Licitadores de Ia GeneraIitat de CataIunya o eI Registre
oficiaI de Iicitadors i empreses cIassificades deI sector púbIic, o Ies IIistes oficiaIs
d’operadors econòmics d’un Estat membre de Ia Unió Europea.
Cada empresa Iicitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb d’aItres si ho ha fet individuaIment o figurar en més d’una unió
temporaI. La infracció d’aquestes normes dona IIoc a Ia no admissió de cap de Ies
propostes que hagi subscrit

.

Annex 4 MODEL D’OFERTA

MODEL

DE

DECLARACIÓ

RESPONSABLE

I

OFERTA

DE

CRITERIS

AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (sobre únic)

El senyor/a ............................................, amb DNI núm. ................., en nom propi /
en nom i representació de ........ de la qual actua en qualitat de ... (administrador
únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons escriptura
pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ..., en data ... i número de
protocol ...,................... amb domicili a ................................., DECLARA sota la
seva

responsabilitat,

com

a

empresa

licitadora

del

contracte

de

...................................., publicat en el Perfil del Contractant en data ........:
Que, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, per la
quantitat de: ...........................€ (xifra en lletres i en números) MÉS la quantitat de
............................... en concepte d’iva.

-Que ofereix un termini addicional de garantia de ................................ anys.

Tot això d'acord amb I’estabIert en eI pIec de cIàusuIes administratives particuIars i
en el projecte que serveixen de base a Ia convocatòria, eI contingut deI quaI
decIara conèixer i accepta pIenament. En I'eIaboració d'aquesta oferta s'han tingut
en compte Ies obIigacions derivades de Ies disposicions vigents en matèria de
fiscaIitat, protecció deI medi ambient, protecció de I'ocupació, iguaItat de gènere,
condicions de trebaII, prevenció de riscos IaboraIs i inserció socioIaboraI de Ies
persones amb discapacitat, i a I'obIigació de contractar un número o percentatge
específic de persones amb discapacitat.
Data i signatura deI Iicitador.

