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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LES PORTES TALLAFOC A DIVERSOS
MERCATS MUNICIPALS, amb mesures de contractació pública sostenible
TRAMITACIÓ: ORDINARI
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT (art. 156 LCSP)

Codi
de
contracte

Import
Pressupost
base

214/19

Descripció
contracte

188.969,85 €

*Òrgan de contractació

0100

*Departament
econòmic

0100

*Òrgan destinatari

0100

Obres per adequació de les portes resistents al foc a diversos
mercats municipals

Tipificació
contracte

OBRES

Codi CPV

45421131-1

CODI DIR3: LA0006798
*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’empresa
adjudicatària.
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Clàusula 1. Objecte i règim jurídic del contracte
L’objecte del present Plec és fixar les clàusules que han de regir per a la contractació de obres
corresponents per l’adequació de les portes tallafocs de varis mercats municipals.
La descripció detallada de l’objecte contractual està definida al plec de condicions tècniques i
documentació tècnica complementària.
El present Plec conté mesures de contractació pública sostenible.
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots
amb la motivació que s’ha expressat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient.
2. Règim jurídic.
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest plec,
el PPT i documentació complementària i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament d’acord
amb l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i
la normativa de desenvolupament .
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el
PPT, la seva documentació complementaria annexa, la qual està a disposició dels licitadors al
perfil de contractant de l’IMMB (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB)
Les mesures ambientals, socials o d’innovació que es puguin contenir en el plec es regularan,
entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017 sobre la contractació pública
sostenible publicat en la Gaseta municipal del dia 28 d’abril.
Pàgina 2

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Carrer Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
Tel 934132890

També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix
clàusula essencial dels contractes públics municipals que els licitadors, contractistes o
subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació econòmica ni
financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de
188.969,85 € (21% IVA inclòs), amb el desglossament següent 156.173,43 euros, pressupost
net, i 32.796,42 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de
l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/os i la/es partida/es
pressupostàries següent/s:

Any

Econ.

Funcional

Orgànic

Import net

% IVA

Import IVA*

Import total

2019

622.90

43121

0100

156.173,43

21

32.796,42

188.969,85

TOTAL

188.969,85

La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la
seva percepció per part de l’empresa contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels
treballs realment realitzats.
El pressupost inclou totes les despeses i tràmits necessaris per la legalització de totes les
instal·lacions, d’acord amb la normativa vigent així com les normatives particulars de les
diferents companyies subministradores. Al final d’obra i en el termini d’un mes de la recepció
provisional s’entregarà a l’IMMB la documentació “As Built” de l’obra civil, estructura i de totes
les instal·lacions degudament conformades per la D.F., dos còpies en paper i en format digital.
Els preus unitaris de contracte tenen inclòs fins un 1% del total del preu de sortida de les
obres en concepte de control de qualitat. En el cas de que fos necessari, el seu abonament es
realitzarà com a partida d’obra.

En l’import total previst a com a pressupost base de licitació, s’entendran incloses totes les
quanties necessàries per a la realització dels treballs corresponents. La següent relació, de
caràcter merament enunciatiu, però no limitatiu, inclou:
- Tot allò que s’expliciti al Plec de condicions tècniques particulars adjuntat a la documentació
de la present licitació i a les definicions d’elements i materials als documents d’estat
d’amidaments i quadre de preus.
- El subministrament d’aigua i electricitat per a la realització de les obres.
- Contenidors i la seva retirada a abocador dels productes enderrocats i/o desmuntats.
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- Els impostos i quotes a la Seguretat Social.
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial
- Assegurances de tota mena.
- Les despeses i impostos amb motiu del Contracte.
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant en
hores extraordinàries com en dies festius.
- Projectes i tràmits necessaris per a la legalització de totes les instal·lacions realitzades per
l’adjudicatari.
- Les despeses repercutides per l’IMMB en concepte del pla de comunicació de l’obra.
- Totes aquelles enumerades directa o indirectament a la documentació tècnica annexada
- Totes les despeses originades per la senyalització i retolació de les obres d’acord amb la
normativa Municipal vigent. ( cartells, tanques d’obra, etc. )
- Les despeses necessàries per disposar de personal senyalitzant l’entrada i sortida de vehicles
des de l’àmbit de les obres durant tot l’horari de treball, així com per realitzar el control
d’accés de tot l’àmbit de les obres.
- El manteniment i/o reposició de les tanques exteriors i dels elements de seguretat i salut
disposats per a l’execució de les obres, d’acord amb la normativa d’imatge de l’ajuntament de
Barcelona.
- Les necessàries per complir la normativa mediambiental municipal (especialment les relatives
a contaminació per pols i acústica).
- Els sobre costos per adequar els treballs d’acord amb el que estableix les Ordenances de
Medi Ambient Urbà.
- Cànon d’abocament de residus, terres i aigua; així com els derivats de les llicències per
aquests abocaments.
- Les despeses i gestions per aconseguir totes les llicències per a la realització de l’obra.
El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, i inclourà l’Impost sobre el
Valor Afegit i altres tributs de qualssevol tipus que resultin d’aplicació, així com totes les
despeses que s’originin per a l’adjudicatari, a conseqüència del compliment de les obligacions
contemplades en el present Plec.
El present contracte no preveu la revisió de preus.
2. El valor estimat (VE) del contracte és de 186.173,43 euros, sense incloure l'IVA. Aquesta
xifra inclou l’import total que podria ser retribuït l’empresa contractista, incloent possibles
pròrrogues i modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Aquest valor s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'obra i, en el seu cas, del valor total
estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat posats a
disposició de l’empresa contractista per l'òrgan de contractació i de la/es modificació/ons amb
increment del cost econòmic que s’hagi/n previst en el present plec.

Clàusula 3. Durada del contracte
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El termini d’execució de l’obra serà de 12 setmanes.
Tota la planificació de l’obra i les seves fases hauran de ser aprovades prèviament per la
Direcció Facultativa i IMMB.
Així mateix, el contractista es farà càrrec de la neteja i retirada de runes que restin com a
conseqüència de les obres efectuades.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil de contractant
1. L’òrgan de contractació és la Gerència de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i la
persona interlocutora per aquest contracte és el Director dels Serveis Tècnics de l’IMMB.
2. El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB

Clàusula 5. Expedient
d'adjudicació

de

contractació

i

procediment

1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2. El procediment d’adjudicació és el procediment obert previst a l’article 156 de la LCSP amb
diversos criteris d’adjudicació.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_IMMB

Clàusula 7. Requisits de capacitat i solvència
La capacitat i la solvència de l’oferta guanyadora es podrà realitzar amb l’aportació documental
corresponent.
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions
dels articles 65 i 71 LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.
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En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses licitadores,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades que participin en
l’execució d’aquest contracte públic, no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau
fiscal o contra la Hisenda Pública.
Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment
a aquest efecte. Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la
solvència exigida en aquest plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents,
tot d’acord amb la previsió de l’article 69 LCSP.
Les empreses licitadores incloent les no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea han
d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica i professional mínima següents:
Les empreses que comptin amb classificació empresarial en grup i/o subgrup que es
correspongui amb les prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva solvència
indistintament mitjançant la seva classificació o bé acreditant el compliment dels requisits
específics següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP. La correspondència es
determinarà a partir del codi CPV
Els empresaris no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar la precisa
solvència econòmica, financera i tècnica, per a la qual cosa s’estableixen les condicions
mínimes següents, que hauran d’acreditar-se pels mitjans establerts a la clàusula següent:


Solvència econòmica.

-

Disposar d’ una xifra de negoci global mínima igual a 1,5 vegades el pressupost de
licitació del contracte en els últims tres exercicis.
S’acreditarà presentant els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses
individuals no inscrites al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de
negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil. En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa
licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la documentació acreditativa
corresponent.



Solvència tècnica. Haver realitzat un mínim de 3 obres similars a les de l'objecte del
contracte en els últims cinc exercicis.
S’acreditarà presentant la relació de les obres executades en el curs dels últims tres
anys avalada per certificats de bona execució. Aquests certificats indicaran l'import, les
dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme; en el seu
cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
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La solvència tècnica estarà acreditada si es posseeix la següent classificació:
GRUP
C

SUBGRUP CATEGORIA
9

2

i/o alternativament:
GRUP
P

SUBGRUP CATEGORIA
5

2

Informació de la subcontractació en la licitació
L’empresa licitadora ha d’informar a quines empreses pretén subcontractar parts de l’objecte
del contracte. Ha de comunicar el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la part
de l’objecte del contracte que realitzaria cada empresa subcontractada així com la estimació
del percentatge del preu total del contracte que executarà cadascuna.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores.
Les condicions establertes en aquesta clàusula hauran de declarar-se pels mitjans establerts a
la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les
empreses licitadores
La documentació es presentarà en tres sobres tancats, designats respectivament amb els
números 1, 2A i 2B.
Aquests sobres han d’estar signats per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el
seu interior s’adjuntarà un full independent que relacioni, ordenats numèricament, els
documents inclosos en cada sobre.
Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la
seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal
l'oferta econòmica ni els documents que siguin accessibles públicament. L’òrgan de
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.
Si l’òrgan de contractació ho considera necessari podrà requerir a l’empresa afectada que
confirmi el caràcter confidencial o no de la documentació presentada tot indicant en el
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article
133 LCSP.
Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’Ajuntament
de Barcelona d’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de
l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació
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municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a la Plataforma de
serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de contractant; els usos previstos
d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques)
proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil
de licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta
implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer Tercers
presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona,
indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant
sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
Cadascun dels sobres presentats per l’empresa licitadora únicament ha d’incloure la
documentació per a la qual està destinat. D’aquesta manera si dins d’un sobre s’inclou
informació que permet el coneixement anticipat d’una part de l’oferta, infringint així el secret
de la mateixa, implicarà l’exclusió de la licitació.
Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Sobre núm. 1. Declaració responsable, objecte ... ,
expedient núm. ...... , presentada per l’empresa... amb NIF ..., amb domicili a ......., telèfon
........, i e-mail a efectes de notificacions ........... "
El sobre ha de contenir la declaració responsable de l’empresa licitadora segons el model que
s’adjunta com a annex núm. 1.
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles ha de presentar
la corresponent declaració responsable indicada en l’apartat anterior. A més de la declaració
responsable aquestes empreses han d’aportar un document amb el compromís de constituir-se
formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per acreditar la
solvència econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 i 140.1.c) LCSP,
ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra declaració
responsable separada per cadascuna de les empreses.
Atenent l’obligació d’informació de la subcontractació prevista en la clàusula 8 l’empresa
licitadora ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i presentar altra
declaració responsable separada per cadascuna de les empreses que tingui intenció de
subcontractar degudament signada.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el contracte s'executa en
territori espanyol, la participació en la licitació comporta la submissió de l’empresa licitadora i
de l’adjudicatària a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a
totes les incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del contracte, i amb
renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
L’IMMB podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan resulti necessari per al
bon desenvolupament del procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui
inscrita en el Registre Electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya,
en el Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector públic (ROLECE) o en una
llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no
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està obligada a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades
inscrites en aquests registres.
Sobres núm. 2A i 2B:
Sobre núm. 2A: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2A. Expedient núm. ..., objecte ..., proposició presentada per l’empresa ... amb
NIF ......”
Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula “Criteris de valoració de les
ofertes” del present plec.
Sobre núm. 2B: a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu a l’expedient núm. ..., que té per
objecte ..., presentada per ... amb NIF.... Proposta que s’avalua en base a criteris automàtics.”
Aquest sobre ha de contenir l’oferta, signada per l’empresa licitadora o persona que el
representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels
criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula “Criteris de valoració de les
ofertes” del present plec.
En annex 2 s’adjunta el model.

Clàusula 9. Termini per a la presentació de les proposicions
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en
les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les preguntes es formularan per email a
l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat. Les respostes emeses respecte aclariments dels plecs i
resta de documentació reguladora de la licitació es publicaran en el perfil de contractant de
forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la consulta. Les respostes tindran
caràcter vinculant.
El termini per a la presentació de la proposició serà de 26 dies naturals a comptar des del
següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de contractant .
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data i hora final del termini de presentació de
proposicions.
Les proposicions es dirigiran a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, al carrer Gran de
Sant Andreu 200, 08030 Barcelona. Horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres de 8 a
18:00 hores.
També es podran presentar mitjançant correu administratiu a l’oficina de Correus. En aquest
cas, el licitador haurà d’enviar un email a l’adreça IMMB_contractacio@bcn.cat acreditant que
ha presentat la seva oferta a l’oficina de Correus dins el termini màxim per a la presentació de
proposicions. Aquest email s’haurà d’enviar, com a molt tard, dins el mateix últim dia de
presentació d’ofertes.
L’incompliment de qualsevol dels termes detallats al paràgraf anterior suposarà l’exclusió
automàtica.
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Si l’últim dia per a presentar proposicions és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà
prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que
serviran de base per a l’adjudicació del contracte són:
1.- Criteris automàtics.
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte són:
1.1.- Per l’oferta econòmica 35 punts.

[

]

essent:
Pi:
OPi:
OT:
OPmin:
Pmax:

Puntuació de l’oferta analitzada.
Oferta de preu analitzada
Oferta Tipus. Import de licitació.
Oferta de preu més baixa del full d’obertura d’ofertes econòmiques.
Puntuació màxima (35)
Valoració del preu
10,00

8,00

Puntuació



6,00

4,00

2,00

0,00

BMAX
Baixa

Fórmula informada favorablement per la Comissió d’Avaluació de Fórmules de Preu de
la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada en data 10 de
juliol de 2017.
S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes admeses) és presumptament
anormal o desproporcionada quan el seu percentatge superi en un 5% la mitja
aritmètica de les ofertes.
En el cas de que el número de licitadors sigui inferior a 4 licitadors el percentatge de
temeritat serà del 10%.
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1.2.- Per la reducció del termini fins a 15 punts.
El projecte estableix un termini de 3 mesos (12 setmanes).
El què ofereixi un major termini de reducció d’execució obtindrà un màxim de 13 punts.
La reducció s’haurà d’oferir per setmanes.
fins
fins
fins
fins

1
2
3
4

setmana
setmanes
setmanes
setmanes

3
7
10
15

punts
punts
punts
punts

1.3.- Per estar en disposició del certificats vigents fins a 10 punts
Per ponderar la qualitat de l’obra, la millor gestió ambiental, garanties de seguretat i salut
laboral i responsabilitat social, es valora positivament la posició dels següents certificats:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001 o OHSAS 18001
IQNet SR10

Sistema de Gestió de Qualitat
Gestió Ambiental
Gestió de Seguretat i Salut
Gestió de Responsabilitat Social

1
2
2
5

punts
punts
punts
punts.

Puntuació total d’aquests criteris (1): 60 punts.
2.- Criteris judici de valors.
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte que depenen d’un judici de valor i que serviran de
base per a la seva adjudicació són els següents:
Nota: En aquests apartats, s’atorgarà la major puntuació a aquell que presenti un nivell de
concreció, coherència i nivell de detall més elevat, i la resta proporcionalment.
Explicitar que la decisió sobre l’eventual execució de qualsevol millora o aportació proposada
pel licitador serà potestat exclusiva de l’IMMB, i en tot cas aquestes millores no tindran cap
cost per l’IMMB. Només es podran proposar 5 millores per cada sub-apartat corresponen.
2.1.- Memòria descriptiva del procés constructiu i millores concretes
proposades per a la seva optimització (fins a 26 punts)
De forma general, el procés es regirà pel projecte tècnic licitat; en cas que el licitador
cregui oportú proposar millores al procés original previst, caldrà tenir en compte que
qualsevol proposta inclosa en el desenvolupament d’aquest apartat que difereixi del
previst al projecte licitat serà sense cap despesa addicional, o suposarà un estalvi, per
IMMB.
Es ponderaran els següents subapartats:
a) Elaboració d’un estudi sobre el procés d’execució dels treballs (18 punts)
El licitador haurà de presentar un estudi complet al que farà uns descripció justificada
de la forma en que proposa executar les obres (ordre d’execució, fites d’encàrrec i
fabricació de material, fases d’execució, terminis, etc...). Es puntuarà la claredat,
justificació lògica i tècnica i coherència del procés proposat, així com la correcta previsió
de les eines de coordinació proposades per a l’execució simultània de les obres
explicitades al Plec Tècnic, que eventualment seran a càrrec de diferents adjudicataris.
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b) Propostes de millora sobre el procés de desconstrucció i/o constructiu (8 punts)
El licitador podrà proposar a aquest apartat aquelles millores que consideri oportú
realitzar sobre el projecte tècnic licitat. Es puntuaran únicament aquelles que es
considerin viables i que suposin un benefici clar pel projecte (màxim 5 propostes).
Es consideraran aquelles que comportin:
- Eficàcia tècnica de l’actuació amb descripció dels equips i/o mitjans a disposició.
- Eficàcia que comporti reduccions de terminis.
- Eficàcia, mètodes o processos que comporti majors qualitats.

2.2 Memòria de seguretat i salut (fins a 10 punts)
De forma general, el procés es regirà pel projecte tècnic licitat; en cas que el
licitador cregui oportú proposar alteracions i/o millores al procés original previst,
hauran de ser explicitades al present apartat, tenint el compte que qualsevol
proposta inclosa en el desenvolupament d’aquest apartat que difereixi del previst
al projecte licitat serà sense cap despesa addicional, o suposarà un estalvi, per
l’IMMB.
Així mateix, explicitar que la decisió sobre l’eventual execució de qualsevol
millora o aportació proposada pel licitador serà potestat exclusiva de l’IMMB.
Es ponderaran els següents subapartats:
a) Memòria de seguretat i salut. Estudi de protecció a tercers i delimitació zones
de treball (7 punts).
El licitador haurà de presentar una memòria a la que desenvolupi les actuacions
previstes, de forma preliminar, detallant ordre, proposta
senyalització/delimitació, etc.
S’haurà d’aprofundir especialment en les mesures previstes per permetre la
coexistència física al recinte amb els paradistes: zones d’acopi, entrada i sortida
de vehicles i materials, proteccions col·lectives, caiguda objectes, etc... així com
preveure mesures per permetre l’accés al mercat dels clients durant les obres.
Incidir en aquest punt en que les mesures de protecció col·lectives necessàries
per a la totalitat de les obres previstes seran a càrrec de l’adjudicatari de la
present licitació.
b) Millores en l’estudi bàsic de seguretat i salut (3 punts).
El licitador podrà proposar a aquest apartat aquelles millores concretes que
consideri oportú realitzar sobre el estudi de seguretat i salut inclòs al projecte
tècnic licitat. Es puntuaran únicament aquelles que es considerin viables i que
suposin un benefici clar pel projecte (màxim 3 propostes).
Així mateix, explicitar que la decisió sobre l’eventual execució de qualsevol
millora o aportació proposada pel licitador serà potestat exclusiva de l’IMMB.

Pàgina 12

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Carrer Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
Tel 934132890

2.3.- Mesures per garantir el control mediambiental i de l’entorn de l’àmbit
durant l’execució del contracte (fins a 4 punts)
El licitador podrà proposar a aquest apartat aquelles millores concretes que consideri
oportú realitzar per minimitzar el impacte ambiental de les obres. Es puntuaran
únicament aquelles que es considerin viables i que suposin un benefici clar pel projecte.
Puntuació total d’aquests criteris (2): 40.
La documentació tècnica preparada per cadascun dels licitants haurà de respectar
l’ordre dels capítols anteriorment descrits.
L’extensió màxima de la proposta tècnica avaluable no podrà excedir de 25 pàgines
DIN-A4, a una cara, mida Arial 11. És podrà adjuntar 3 DIN-A3 com documentació
complementaria en documents annexes justificativa però no puntuable. Aquesta
documentació també s’haurà de presentar en USB en pdf.
Puntuació de la totalitat dels criteris (1)+(2): 100
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores
s’aplicaran, successivament, els següents criteris de desempat:
1. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de presentació
d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.
2. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones treballadores
amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat quant
a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà
preferència en l'adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del major
percentatge de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
3. Les empreses licitadores amb major percentatge de persones treballadores amb
discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses,
primant en cas d'igualtat, el major nombre de personal fix amb discapacitat en plantilla,
o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
4. Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla de
cadascuna de les empreses.
5. Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la plantilla
de cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

Pàgina 13

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Carrer Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
Tel 934132890

Clàusula 11. Mesa de contractació
President: Màxim López, Gerent.
Vocals: Concepció Franco, Interventora delegada; Manel Armengol, Cap dels serveis jurídics i
secretari delegat; Joan Manel Llopis, Director dels Serveis Tècnics; Francisco Collados, Director
d’administració general.
Secretari: El secretari delegat.
En tot cas, els membres de la mesa podran delegar a tercers pel cas d’impossibilitat
d’assistència.
Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les
pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot
d’acord amb la previsió de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal
del dia 13 de desembre de 2017 i declararan expressament en la primera reunió que no
concorren cap causa de conflicte d’interessos.

Clàusula 12. Obertura de proposicions
La Mesa procedirà a l’obertura del Sobre 1 i requerirà, si escau, les subsanacions que
corresponguin, atorgant un termini de 3 dies naturals.
Posteriorment, es notificarà per email als licitadors i es publicarà al perfil de contractant la
data d’obertures dels Sobres 2A i 2B.
La Mesa es constituirà per a l’obertura del Sobre 2A i trametrà als serveis tècnics la
documentació presentada per a la seva valoració.
La Mesa es constituirà per a l’obertura del Sobre 2B. En aquest acte es facilitarà als licitadors
un quadre de la puntuació obtinguda en el Sobre 2A. Efectuada l’obertura es posarà la
documentació a disposició dels serveis tècnics perquè elaborin el seu informe de valoració.

Clàusula 13. Adjudicació del contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 158 LCSP, l'adjudicació del contracte s’acordarà en el
termini màxim d’un mes a comptar des del dia següent al de l’obertura de les proposicions
rebudes. Aquest termini s’ampliarà en 8 dies si es requereix seguir tramitació per valorar la
anormalitat de les ofertes.
D’acord amb l’article 158.4 LCSP, transcorregut el termini anterior sense que s’hagi produït
l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.
Prèviament a l’adjudicació es requerirà a l’empresa licitadora que es proposi com adjudicatària
perquè presenti determinada documentació acreditativa.
L’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, en el ROLECE o en una llista oficial
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït, no està obligada
a presentar els documents justificatius o altra prova documental de les dades inscrites en
aquests registres.
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La documentació que, en el seu cas, es requerirà és la següent:
-Certificats del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social establertes
per les disposicions vigents.
També es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació per comprovar que
l’empresa licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de
la consulta i s’incorporarà a l’expedient.
Els documents que, si escau, haurà d’aportar per acreditar el compliment dels requisits
d’aptitud i solvència són:
-

Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o
en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre
Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o
d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d’aportar la
documentació acreditativa corresponent.

-

La relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys avalada per certificats de
bona execució. Aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les
obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió
i es van portar normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.

Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, que seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives
generals
La documentació s’haurà de presentar dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des del
requeriment realitzat mitjançant comunicació electrònica.
Un cop presentada la documentació requerida i constituïda la garantia definitiva s'adjudicarà el
contracte dins dels 5 dies següents al de la recepció de l'esmentada documentació. Si
l’empresa licitadora no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia
definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a
requerir la mateixa documentació al següent licitador segons l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.
En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent
incoarà i tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar. Així mateix la Mesa
podrà optar per tornar a valorar les ofertes.

Clàusula 14. Garantia definitiva
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’enviament del requeriment mitjançant
comunicació electrònica
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Si l’empresa licitadora seleccionada per a l’adjudicació s’ha acollit a la modalitat de constitució
de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, l’import total d’aquesta serà retingut del
primer o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la
totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el
següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
En el cas que es fixin en el contracte preus provisionals la quantia de la garantia definitiva es
fixarà a partir del pressupost net fixat.
La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de
constituir-se a la Direcció Econòmic Financera de l’Institut Municipal de Mercats, en metàl·lic,
en valors públics o privats legalment admissibles, mitjançant aval bancari o per contracte
d'assegurança de caució. L’acreditació de la seva constitució podrà fer-se per mitjans
electrònics, informàtics o telemàtics

Clàusula 15. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 151 LCSP, l'acte d’adjudicació serà notificat per mitjans
electrònics a les empreses licitadores i en el termini màxim de 8 dies es publicarà en el perfil
de contractant.
2. En la notificació a l’empresa adjudicatària, l'interessat/da serà convocat/da perquè, en el
termini màxim de 5 dies hàbils següents a la seva recepció, formalitzi el contracte.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de constituir formalment
en unió temporal abans de la formalització del contracte.
D’acord amb l’article 153.4 LCSP, si per causes imputables a l’empresa adjudicatària no
s'hagués formalitzat el contracte dins del termini assenyalat s’entendrà que l’empresa
adjudicatària retira la seva oferta, procedint a exigir-li l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació al
següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
3. El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització en document administratiu, que serà
títol suficient per accedir a qualsevol registre públic. Això no obstant, podrà elevar-se a
escriptura pública si ho sol·licita l’empresa adjudicatària, i les despeses derivades del seu
atorgament aniran al seu càrrec.
4. La formalització del contracte i el document contractual es publicaran en el perfil de
contractant en un termini no superior a 8 dies des del perfeccionament del contracte.

Clàusula 16. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà dins dels quinze dies hàbils següents a la formalització del
contracte, mitjançant acta d’inici d’obres, o de la comprovació del replanteig si escau.
Abans de l’inici del contracte el contractista ha d’haver lliurat al responsable del contracte, en
format digital, a través de l’adreça de correu electrònic IMMB_contractacio@bcn.cat el
“Document de coordinació empresarial en prevenció de riscos laborals”, degudament
complimentat, signat i acompanyat de la documentació que s’hi enumera, per donar
compliment al RD 171/2004, que desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995. Aquest document
està disponible al perfil de contractant, on el contractista també trobarà el document “Manual
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de prevenció de riscos laborals per empreses externes”, amb les disposicions en matèria de
seguretat i salut laboral que resta obligat a complir. No es podrà iniciar el contracte si no s’ha
lliurat aquesta informació, incorrent el contractista en responsabilitat contractual.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D’INICIAR LES OBRES
Abans de començar les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a la Direcció Facultativa
i a l’IMMB la relació detallada amb les dades següents:
Programa de treballs ofertat per mercat, indicant la relació actualitzada de les feines
que cal realitzar per a deixar les portes en funcionament i degudament revisades.
Relació de mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels treballs objecte de
contractació.
Designació del Cap d’Obra o Responsable de les obres qui haurà de romandre a peu
d’obra durant les hores de treball en cada mercat; en cas de substitució (per causa justificada)
del tècnic ofertat, l’IMMB haurà de donar la seva aprovació per escrit.

Clàusula 17. Abonaments a l’empresa contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l’IVA que
s’indicarà com a partida independent.
El preu es determinarà en euros.
L’empresa contractista ha de presentar la factura electrònica corresponent a les prestacions
executades. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de deu dies. En cas de
disconformitat, la factura serà retornada a l’empresa contractista, atorgant-li un termini màxim
de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar
nova factura amb les rectificacions escaients.
El contractista ha d’incloure, en la/es factura/es que presenti, les següents dades especificades
en la capçalera del present plec:
Codi de contracte.
Òrgan de contractació.
Departament econòmic.
Departament destinatari.
CODI DIR3: LA0006798
Adreça web on s’han de presentar les factures: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1

Clàusula 18. Revisió de preus
D’acord amb la previsió de l’article 103 LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu.

Clàusula 19. Responsable del contracte
L'Ajuntament si escau designarà una persona directora facultativa de l'obra, amb titulació
adequada i suficient, entre el personal tècnic de la Corporació o aliè que d’acord amb les
indicacions de l’article 62.3 LCSP exercirà les facultats de responsable del contracte.
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La persona directora facultativa és la responsable de la direcció de l'obra, amb independència
que compti amb persones col·laboradores, i assumeix davant la Corporació la responsabilitat
final de l'execució del projecte, sense perjudici del previst a la clàusula següent.
Si escau, l’Ajuntament designarà una persona tècnica competent, que s’integrarà dins la
direcció facultativa i que assumirà les funcions previstes a l’article 9 del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, corresponents al coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’execució de les obres.
Serà obligatori portar un llibre d’ordres, en el qual la persona directora facultativa o la persona
col·laboradora han de registrar les assistències, les ordres que es dictin i les incidències que es
produeixin en el desenvolupament de les obres. S’obrirà amb la data de l’acta de comprovació
del replanteig o d’inici d’obres i es tancarà amb la de l’acta formal de recepció positiva de les
obres.
Serà obligatori portar un llibre d’incidències, que restarà en mans de la direcció facultativa, o
de la persona coordinadora si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en les obres. Les anotacions
s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24
d’octubre, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya de 12 de gener de 1998.
L’empresa contractista haurà d’obtenir un Llibre de Subcontractació habilitat conforme allò
disposat en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, al qual hi tindran accés l'Ajuntament, la
direcció facultativa, la persona responsable del contracte, la persona coordinadora de
seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i les persones treballadores
autònoms intervinents a l'obra, el personal tècnic i delegats de prevenció, l'Autoritat laboral i
els representants dels treballadors de les diferents empreses que intervinguin en l'execució de
l'obra. El llibre haurà de mantenir-se sempre a l’obra.
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del
contracte, que el contracte s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat, d’acord
amb les obligacions i exigències contingudes al present plec.

Clàusula 20. Condicions especials d’execució i obligacions
de l’empresa contractista
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució:
1.1 De caràcter social:
a) El pagament del preu a les empreses subcontractades.
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament
del preu que li correspongui per la prestació realitzada, segons les obligacions de pagament del
preu establertes a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de
contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que
cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu, l’òrgan de contractació farà el
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pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista
principal i amb efectes deslliuradors.
b) L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades
L’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu
dels terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
c) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual
L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
Aquesta condició te el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà
ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d’extinció contractual.
El responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació
podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al
respecte.
d) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa
L’article 71.1.d) LCSP estableix que, una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit que com a mínim el 2% del seu personal contractat
són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.
L’empresa contractista que tingui les condicions abans referides ha d’acreditar, en els deu dies
posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal aportant un
certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com el
nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment
de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i
una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta
finalitat.
Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
e) Accessibilitat universal
L’empresa contractista ha de tenir en compte la Convenció de les Nacions Unides sobre el dret
de les persones amb diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del
disseny universal o disseny per a totes les persones, segons definició del Reial decret legislatiu
1/2013, de 29 de novembre, text refós de la Llei general de drets de persones amb diversitat
funcional i la seva inclusió social.
La persona responsable del contracte podrà requerir una certificació específica en qualsevol
moment de l’execució. L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb
diversitat funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o
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disseny per a totes les persones, es tipifiquen com a falta molt greu i podran ser causa de
penalització econòmica o d’extinció del contracte.
2. Condicions d’execució generals
L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat.
L’adjudicatari haurà de tenir en compte per l’execució de les obres a més dels plecs de
condicions tècniques i particulars i documentació inclosa en el projecte, els següents
condicionants tècnics:
1. L’horari laboral vindrà condicionat per les ordenances municipals de medi ambient urbà
i pels horaris de funcionament del mercat. Tots els treballs que produeixin soroll o
molèsties es faran fora del horari del mercat.
2. Tots els possibles desperfectes derivats del desenvolupament de les obres que afectin
als elements urbans, zones verdes o arbrat, enllumenat públic, instal·lacions de les
companyies de subministrament (aigua, electricitat, gas o telecomunicacions),
clavegueram o qualsevol altre que pugui interferir en l’execució de l’obra, aniran a
càrrec del contractista i hauran de ser reparats per les empreses autoritzades per la
propietat o responsables dels serveis i manteniment.
3. Totes les gestions i costos, tributs, taxes o impostos necessaris per l’execució de les
obres, com són desviament de trànsit, tall de carrils, guals provisionals, senyalització
especial, aniran a càrrec del contractista.
4. Les afectacions a tercers (desviaments de trànsit i de vianants) hauran de ser
aprovades prèviament per la Comissió d’obres de l’Ajuntament de Barcelona. Les
peticions addicionals d’aquesta Comissió que no estiguin reflectides en el Projecte no
seran d’abonament a part. De forma general, el contractista haurà d’adaptar la
planificació de les seves feines en funció del que dictin les autoritzacions
administratives, les quals haurà de tramitar davant l’Ajuntament de Barcelona o
qualsevol altra entitat o administració afectada, sense que aquest fet sigui motiu de cap
reclamació davant de l’IMMB.
5. Anirà a càrrec del contractista la instal·lació dels rètols d’obra i la instal·lació de la tanca
perimetral d’obra d’acord amb el model establert per la normativa de l’Ajuntament de
Barcelona i serà responsable de la seva conservació. Reposarà els trams deteriorats en
el cas que sigui necessari per tal de garantir la seguretat dels treballadors i de tercers,
incloent els mitjans necessaris per garantir el compliment de la legislació vigent.
6. Anirà a càrrec del adjudicatari tots els provisionals d’obra tant de aigua com
d’electricitat.
7. El pressupost inclou la possible reposició de tots els elements que siguin necessaris pel
correcte funcionament de les maquinaries i/o mitjans auxiliars que calguin utilitzar per
realitzar l’obra, incloent així la reposició per desgast de peces de maquinària.
8. El Contractista assumirà les mesures de control ambiental necessàries seguint la
normativa vigent i les instruccions de la DF, en especial en relació a la producció de pols
i a la contaminació acústica.
9. El Contractista haurà de redactar, sota la supervisió de la Direcció Facultativa, el
Projecte Final d’Obra, on es reflectirà l’estat final de les obres executades així com
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s’inclouran els certificats de qualitat dels materials utilitzats, el Pla de Control de
Qualitat portat a terme, els llistats d’industrials i subcontractistes, documentació
requerida pel CTE i la resta de documentació requerida per la Propietat.
10. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de
residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a
un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que
disposa la normativa vigent. Aquesta extensió queda inclosa a la obtenció dels
permisos, els abonaments que això impliqui i els corresponents cànons d’abocaments;
tant de residus sòlids com a líquids (inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas).
11. En cas que la Propietat sol·liciti algun tipus de mostra, model o prototip d’un element de
la obra, mecanismes, panys, antipànic etc, anirà a càrrec de l’adjudicatari el seu cost
econòmic.
12. El contractista inclou les feines de neteja diàries del entorn de treball i la neteja final de
la obra.
13. L’adjudicatari estarà obligat al seu càrrec a donar compliment estricte sobre la gestió de
residus que generin durant l’execució de les obres i , específicament, les de lliurar-los a
un gestor autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestió, d’acord amb el que
disposa la normativa vigent. Aquesta extensió queda inclosa a la obtenció dels
permisos, els abonaments que això impliqui i els corresponents cànons d’abocaments;
tant de residus sòlids com a líquids (inclòs l’aigua del nivell freàtic, si és el cas).
14. En cas que el contractista proposi alguna modificació de solució estructural de projecte,
el cost que suposi el recàlcul, disseny, estudi i plànols, anirà a càrrec del adjudicatari el
cost econòmic que se’n derivi.
15. Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per
formalitzar l’Acta de recepció de les obres, el contractista estarà obligat a tramitar la
legalització de les instal·lacions i dels elevadors, davant dels serveis territorials
d’Indústria de la Generalitat i lliurar-les en servei a l’Ajuntament de Barcelona.
L’empresa adjudicatària es compromet i s’obliga expressament a la seva exclusiva costa:
- A disposar a peu d’obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu per
executar l’obra objecte de contracte en el termini pactat.
- A mantenir l’àmbit de l’obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i
Salut.
- A la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre
tipus de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.
El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà d’ elaborar els plànols d’”Obra
Executada”: El projecte d’obra executada ha d’incorporar: 1. memòria, document 2. plànols i
document 3. Control qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de
subministradors i altres relacionats. documentació requerida pel CTE, les normatives
autonòmiques i municipals corresponents, i la resta de documentació requerida per la
Propietat, tota aquesta documentació s’haurà d’entregar en paper i format digital
En relació a les instal·lacions d’enllumenat, a més dels certificats de conformitat, els
documents de legalització del EIC ( Models ELEC 1 i ELEC 5, certificats d’instal·lació i contracte
de manteniment preceptiu) i les dades de la instal·lació, tota la informació relativa als suports i
lluminàries, tals com plànols, fotografies i referències tècniques i de subministradors.
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L’adjudicatari haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 15 dies
naturals a comptar des de la notificació del contracte.
3. Obligacions de l’empresa contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, l’empresa contractista està obligada a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del
contracte.
b. Si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat, haurà de presentar, abans
dels 15 dies des de la data de formalització del contracte, la declaració responsable
indicant que té en el seu poder la certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals vigent de cadascuna de les persones treballadores que executen
aquest contracte.
Aportar anualment la declaració responsable indicant que té en el seu poder la
certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascun dels
treballadors que executen aquest contracte”.
Quan li sigui requerit pel responsable del contracte, ensenyar les certificacions negatives
del Registre central de delinqüents sexuals vigent de cadascuna de les persones que
executa el contracte ja sigui personal propi com, en el seu cas, de l’empresa
subcontractada.
c. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també ha de fer d'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el
responsable del contracte.
e. Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics,
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
f. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i
que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasió del contracte, complint durant el termini mínim de cinc anys les obligacions
de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu
personal hauran de respectar, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normes que la
desenvolupin . A partir del 25/05/2018 també s’haurà d’aplicació el que regula el
Reglament General de Protecció de Dades. L’empresa contractista tindrà la consideració
d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals
en matèria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions
establertes, en el seu cas, en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa
adjudicatària també haurà de:


Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o hagi
elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, l’empresa adjudicatària/ària
manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l’inici del contracte les mesures de
tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració,
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pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en
estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.


Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres de
tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el
tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.



Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a
l’efecte li trameti l’Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser
objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les
establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi
extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa
legalment admesa o establerta en aquest plec.



Tornar a l’Ajuntament, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del
tractament.



També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació
obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del contracte i aquesta
documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el
contracte.

g. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català i fer-ne ús
en l’execució de l’objecte del contracte.
h) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot
cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració
de persones amb diversitat funcional, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al
mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social i/o
Empreses d'Inserció, i els requisits i obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als
plecs
i) Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per
un import de 1.000.000 euros, simultàniament amb la formalització del contracte o
amb anterioritat.
j) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui celebrar assenyalant
la part de la prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud de l’empresa
contractista del subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels
15 dies naturals següents a la seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot
comportar una penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals
l) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.
3.2 L'empresa contractista i ha de complir, a més, les següents obligacions de tipus tècnic:
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a) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
protecció de l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord
amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.
b) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses
corresponents.
c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per
instal·ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents títols
expedits per l'Administració competent.
d) Col·locar, a càrrec seu, els cartells informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el
text i característiques que li indiquin els serveis tècnics municipals.
e) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.
f) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a
l'abast tant dels transeünts com del personal que els hagi de manipular es connectin amb
presa de terra segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret
842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió, i
modificacions posteriors.
g) Fer-se càrrec de la redacció de tots els documents (projecte, certificació i butlletins) i
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria de la
Generalitat de Catalunya, i gestionar amb els Serveis d'Enllumenat de l'Ajuntament de
Barcelona les instàncies de sol·licitud d'aprovació i posada en marxa necessàries. La instal·lació
no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment realitzats.
h) Fer una identificació dels aspectes ambientals rellevants a l'obra i una correcta gestió
ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que
aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte)
d’acord amb la legislació vigent.
i) Elaborar el projecte fi d'obra o "as built", d'acord amb les condicions establertes al plec de
condicions tècniques aprovat pel Consell Plenari d'aquest Ajuntament el 10 de març de 1995
(Gaseta Municipal de 20-X-1995).
3.3 L’empresa contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la
direcció de l'obra i col·locar-los sota la seva custòdia. Els materials rescatats de l'obra es
consideraran propietat de l'Ajuntament i seran traslladats per l’empresa contractista al lloc que
determini la Corporació.

Clàusula 21. Modificació del contracte
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació el podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En cap cas
l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % del preu inicial del contracte,
tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe previ del
responsable del contracte.
Causes previstes de modificació:
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Per possibles ampliacions del contracte d’obres per a l’adequació i/o substitució de portes en
altres mercats com: Boqueria, Clot, Hostafrancs, Sant Martí, Encants, Sant Gervasi, Tres
Torres, Canyelles, Carmel, Ciutat Meridiana, Felip II, Guinardó i Mercè: fins a 30.000 € abans
d’IVA; 19,20% sobre el cost inicial.
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es
podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’article 204 de la LCSP. La modificació
es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document
administratiu.
PREUS CONTRADICTORIS I MODIFICACIONS
En el pressupost, el contractista haurà de considerar en la seva oferta, a més de tots els
conceptes del seu cost, impostos seguretat i higiene, benefici i impost del valor afegit,
qualsevol increment que es pugui produir des de la data del concurs fins el final d’obra.
En el cas de que durant el procés d’obra, apareguin partides no previstes o modificacions de
projecte, serà condició indispensable per la seva execució i posterior abonament l’informe de la
D.F. i l’aprovació i autorització per escrit de l’IMMB.
La facturació d’aquests possibles increments seran abonats per l’IMMB al final de l’obra en les
mateixes condicions de pagament que l’obra.
En cas d’existir en els preus unitaris la definició d’un model o marca comercial concreta, es
pot, d’acord amb la direcció facultativa de les obres i els Serveis Tècnics de l’IMMB, substituir
per un altre denominació o marca equivalent.
El licitador haurà de fer la seva comprovació de l’estat d’amidaments i en cas de
disconformitat, exposarà les mateixes en document annex a la documentació administrativa en
cas contrari el licitador accepta l’estat d’amidaments.
L’adjudicatari amb la documentació econòmica inclourà un planning tècnic d’obra amb la
previsió valorada de certificacions.

Clàusula 22. Recepció i termini de garantia
La recepció del contracte es realitzarà seguint els tràmits previstos a l’article 243 LCSP.
1. Dins del termini d'un mes següent al lliurament o realització de les obres, s'estendrà acta de
recepció formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a satisfacció de l'Ajuntament.
El termini de garantia és de1 any a comptar després de la finalització de les obres.
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Durant aquest termini, l’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se al seu càrrec
de la conservació i manteniment de les obres, fins i tot del reg de totes les espècies vegetals i
els arbres inclosos a l'obra, sota les instruccions del director facultatiu.
2. La persona directora facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres
dins el termini dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.
3. Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva quan s’aprovi la liquidació
del contracte, si no resulten responsabilitats que s’hagin d’exigir al contractista, i hagi
transcorregut el termini de garantia.

Clàusula 23. Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació
amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP.
L’incompliment d’aquestes estipulacions legals comportarà les conseqüències establertes a
l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en els terminis i
condicions que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà
verificar el compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat
superior a 5 milions d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del
preu.
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses
subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants
de pagament establerts a l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es
considera falta molt greu amb imposició de les penalitats que corresponguin.
Els tercers subcontractats no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals
considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de
capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals
l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà
publicitat en el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no
pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que etableix les
mesures de lluita contra la morositat.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del
pagament del preu als subcontractistes.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document
que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament als subcontractistes.

Clàusula 24. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.
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Clàusula 25. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials,
fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part
de l’Administració.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per la resolució del contracte o per la
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del
preu del contracte (IVA exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu
del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte o acordar-ne la
continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al
compliment del terminis parcials, l’Administració podrà optar per la resolució del contracte o
per la imposició de les penalitzacions previstes a l’article 193 LCSP.

Clàusula 26. Responsabilitat en l’execució del contracte
L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb
caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions
socials, ambientals i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
-

Faltes molt greus:

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions
- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan
produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte
- la paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes imputables
al contractista
- la resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, quan
produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte;
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau,
quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte;
- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de
l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les
prestacions consignades per l’empresa contractista en el document cobrador;
- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació;
- l'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de les persones
treballadores que executen el contracte;
- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest
plec.
- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental;
- la reiteració en la comissió de dos o més faltes greus.
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-

- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres
públiques.
- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de
riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de
seguretat i salut en les obres, que posi en perill les persones i/o les instal·lacions.
- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres
- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislació vigent.
la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini
indicat pel responsable del contracte.

L’incompliment de les mesures a favor del dret de les persones amb diversitat
funcional, així com els criteris d’accessibilitat universal i del disseny universal o disseny per a
totes les persones
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
-

Faltes greus

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva
inobservança que perjudiqui l’execució del contracte.
- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte
que no constitueixi falta molt greu
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa contractista, si
escau
- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social
que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les persones
treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies com a falta molt
greu.
- la reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres.
- l’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.
- l’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les prescripcions del Manual de
qualitat
de les
obres
(https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-decontractant).
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
-

Faltes lleus

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no
constitueixi falta molt greu o greu;
- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic.
Pàgina 28

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Carrer Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
Tel 934132890

- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres () que no
comporti riscos per a les persones i/o els béns.
- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la
normativa de prevenció de riscos laborals.
- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de
l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec.
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'una falta del mateix
caràcter sancionada per resolució administrativa ferma.
- Penalitats contractuals
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les penalitats següents, graduades
en atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, l’IVA exclòs,
entès com a import d'adjudicació o de fins un 5% del pressupost base de licitació, quan el preu
es determini en funció de preus unitaris.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte sense donar
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’Ajuntament s’imposarà una penalitat
de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta
incompliment de l’obligació principal del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l’empresa contractista perquè pugui
formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà,
prèvia l'emissió dels informes pertinents.


Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitats

L'import de les penalitzacions per demora i de les penalitats pot fer-se efectiu deduint-lo en
el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.
L’Ajuntament podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o
parcialment, en compensació de deutes de l’empresa contractista, per raó del contracte i amb
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.
El termini per a imposar la corresponent penalitat o penalitats contractual serà de tres mesos a
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.
- En virtut de les prerrogatives establertes als articles 190 i 196 de la LCSP, l’òrgan de
contractació pot –un cop escoltada l’empresa contractista- declarar la responsabilitat causada
a tercers o al propi Ajuntament que li sigui imputable arran de l’execució del contracte,
determinar l’import a què ha de fer front en concepte d’indemnització de danys i perjudicis i
procedir a l’execució total o parcial de la garantia definitiva constituïda i, si s’escau, a fer
efectiu l’import restant à càrrec de l’assegurança de responsabilitat civil exigida en aquest plec
i a iniciar, en el seu cas, el corresponent procediment de rescabalament a més a més d’aplicar,
si escau, la penalitat corresponent.
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Clàusula 27. Resolució del contracte
1. El contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 245 LCSP.
2. Altres causes específiques de resolució a més de les establertes en el clausulat d’aquest
PCAP son:
a) La no presentació del Pla de seguretat i salut en les obres dins del termini establert.
c) L’ incompliment de les condicions ambientals substancials establertes en aquest plec i en
el PPT.
d) L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions especials
d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat de falta molt greu i concorre dol,
culpa o negligència de l'empresa i sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o
a la indemnització de danys i perjudicis.
e) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap
relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal,
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016
f) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en causa legal
prohibició de contractar

de

g) L’incompliment reiterat de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec
que no tinguin caràcter d’obligació contractual essencial.
h) Totes aquelles causes que s’hagin establert en aquest plec.

Clàusula 28. Recursos legals
1. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o
produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els acords
d’adjudicació i els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb els efectes,
compliment i extinció d’aquest contracte són susceptibles de recurs d’alçada davant l’Alcaldia
de l'Ajuntament de Barcelona, a interposar en el termini d'un mes comptat a partir del dia
següent al de la recepció de la notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs d’alçada, que s'entendrà produïda un cop
transcorreguts tres mesos des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona en el termini de sis mesos des de l’eficàcia del silenci.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Clàusula
29.
d’interessos.
-

Transparència.

Integritat

i

conflicte

Lliurament d’informació per a publicitat activa
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L’adjudicatari resta obligat a facilitar la informació referent a les activitats directament
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de
fons públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- Retribucions dels directius
L’adjudicatari resta obligat a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs
directius si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de
les administracions públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa, o
bé, en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat
que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les activitats directament relacionades
amb les administracions públiques durant el darrer exercici tancat.
- Personal adscrit
L’adjudicatari haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment fins a la seva finalització, la
relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment
públic, així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que
duu a terme.
- Dret d’accés a la informació pública
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès, el contractista es
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que aquesta estableixi en cada
requeriment, aquella informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés
exercit pels ciutadans, en relació a la prestació contractada.
- Qualitat dels serveis públics
Els licitadors hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els
drets i els deures dels usuaris, les facultats.
- Integritat i conflictes d’interessos.
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les
empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i mitjans externs, regiran el seu
comportament d’acord els principis i valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic de
conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de
l’esmentat Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
-

Tot d’acord amb l’article 1.1 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat i defineixen
els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de comportament que hauran de
seguir les empreses seran:

1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació pública, evitar els
conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir, comunicar qualsevol irregularitat o
conflicte d’interessos en què es trobin o de què tinguin coneixement durant la licitació del
contracte o la seva execució i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o
solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir en els càrrecs o
empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la seva execució per obtenir
qualsevol benefici.
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5. no donar cap regal o
contractació ni als càrrecs
incloent els del cònjuge o
familiars dins del quart grau

obsequi de valor, favor o servei als membres de l’òrgan de
i personal de l’Ajuntament de Barcelona ni als seus familiars,
persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els
de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

6. facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i les normes
relatives als conflictes d’interessos per part de tota persona que intervingui en el procediment
de contractació.
7. comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de contractació, qualsevol
irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, en què es trobin o de què tinguin
coneixement que es produeixi durant la licitació del contracte o la seva execució.
Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de conducta definides en
aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de
l’article 71 LCSP. En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i
proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a
incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de
penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord amb el que
preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de
contractar segons la previsió de l’article 71.2.c).


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

Francisco Collados i Collados
Director d’Administració General

Manel Armengol i Jornet
Cap dels Serveis Jurídics
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE 1
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................................., amb
DNI/NIE núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica
....................................................................................,
amb
NIF
núm.
........................................, amb la següent adreça de correu electrònic .................................. i
als efectes de licitar en el procediment d'adjudicació de ..................., núm. Expedient
...................
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta
Què l’empresa licitadora que representa:
Compleix:
amb l’adequada solvència econòmica, financera i tècnica o, en el seu
la classificació empresarial corresponent.
Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 LCSP
està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya
(RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada
està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i
tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha estat modificada.
no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:
No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la
informació relativa a aquestes actuacions: ...............................................................................
Paràgraf opcional si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat
Els treballadors que executin aquest contracte tenen la certificació negativa del Registre central de
delinqüents sexuals vigent.
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol
Accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si
s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador.
Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
1

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna de
les empreses que hi formaran part.
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ANNEX 2: MODEL D’OFERTA SOBRE 2B

"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a efectes professionals a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF
núm. ... , major d'edat, en nom propi o en representació de l'empresa ... amb domicili a ...
carrer ... núm. ..., DECLARA que les següents dades són certes i assabentat/ada de les
condicions exigides per optar a l’adjudicació del contracte que té per objecte ..., es compromet
a executar el contracte amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars i al de
prescripcions tècniques, d’acord amb el següent desglòs:
1.- Proposta econòmica
Preu base total ofertat
IVA total al XXXX%
Preu total ofertat (IVA inclòs)

XXXXX euros (1)
XXXXX euros (2)
XXXXX euros (1) + (2)

2.- Per reducció del termini d’execució:
S’ofereix una reducció del termini d’execució de ..................... setmanes
3.- Disposició dels certificats vigents
Assenyalar amb un X els certificats dels que es disposa i s’acreditaran documentalment
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001 o OHSAS 18001
IQNet SR10

Sistema de Gestió de Qualitat
Gestió Ambiental
Gestió de Seguretat i Salut
Gestión de Responsabilitat Social

Lloc, data i signatura”
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