ECOLOGIA URBANA
Administració Econòmica
c. Torrent de l’Olla núm. 218-220, pl. 3ª
08012 Barcelona
Telf. 93.291.41.48
Fax. 93.291.40.31

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS CORRESPONENT A LA PROVISIÓ DE 9
PROTOTIPS DE MODULS SOLARS FOTOVOLTAICS AMB DIPÒSIT EMBEGUT, DIRECCIÓ
FACULTATIVA DE L’OBRA D’EXECUCIÓ DE LA INSTAL.LACIÓ –PILOT FOTOVOLTAICA- AL CAMP
DE FUTBOL DEL TURÓ DE LA PEIRA I EL SEU MANTENIMENT I SEGUIMENT DURANT 2 ANYS
TRAMITACIÓ ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT I AMB CONSULTA
Codi
de 17000033
contracte

Import
pressupost

Descripció
contracte

24.175,80 euros

Provisió de 9 prototips de mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció
facultativa de l’obra d’execució de la instal·lació –pilot fotovoltaica- al camp de futbol del
Turó de la Peira i el seu manteniment i seguiment durant 2 anys
Tipificació
contracte

Subministrament

*Òrgan de contractació
pressupost

Agència Local d’Energia de Barcelona

*Departament econòmic

Departament d’administració

Codi CPV

*Òrgan destinatari

*Aquestes dades han de constar en cadascuna de les factures presentades per l’adjudicatari.

Clàusula 1. Objecte i llei del contracte
El present contracte de subministrament té per objecte la provisió de 9 prototips de mòduls solars
fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció facultativa de l’obra d’execució de la instal•lació –pilot
fotovoltaica- al camp de futbol del Turó de la Peira i el seu manteniment i seguiment durant 2 anys.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és a més del present
plec, el plec de prescripcions tècniques
Aquest contracte té naturalesa administrativa i se sotmet a la legislació de contractes del sector
públic i al Plec de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Barcelona.
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 el contractista no tingui relació econòmica ni
financera il•legal amb un país considerat paradís fiscal
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Clàusula 2. Pressupost de licitació i valor estimat del
contracte
1. El pressupost total de licitació, que determina la competència de l’òrgan de contractació, és el de
24.175,80 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 19.980,00 euros, pressupost net i
4.195,80 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 per
sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de la licitació.
Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte, i els preus
consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules administratives
generals, i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es partida/es següent/s:
Any
2017
2018
2019

C.Econ.
65001
22703
22703

C.Func.
17900
17904
17904

C.Orgànic
0100
0100
0100

Import net
16.780,00
1.600,00
1.600,00

% IVA
21
21
21

Import total

Import IVA Import total
20.303,80
1.936,00
1.936,00

24.175,80

En els supòsits previstos legalment, aquestes anualitats es reajustaran amb la conformitat del
contractista o per raons d’interès públic, només amb el tràmit d’audiència, i l’informe de la
Intervenció.
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius Pressupostos
municipals.

2. El valor estimat (VE) del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la
publicitat és de ... euros, sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit.
Any
2017
2018
2019

VE subministrament
14.780,00

TOTAL

14.780,00

VE direcció d’obra
2.000,00

2.000,00

VE manteniment
1.600,00
1.600,00

SUMA
16.780,00
1.600,00
1.600,00

3.200,00

19.980,00

Clàusula 3. Termini i lloc de lliurament
El contractista resta obligat a lliurar els béns objecte del subministrament en el lloc que li indiquin
els serveis municipals corresponents, i en el termini de 60 dies, a comptar des del dia següent al de
la formalització del contracte.
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La duració del contracte s'estableix en 2 anys i 3 mesos, a partir de la data de l'acta d'inici,
prorrogables fins a 6 mesos per causes alienes al contractista i degudament justificades.

Clàusula 4. Expedient de contractació i procediment
d'adjudicació
1. L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
2. El present contracte s'adjudicarà pel procediment negociat a a Antonio Barroso Quiñones amb
NIF 46700982B, justificat per raons tècniques, de conformitat amb l’article 170 apartat d) del text
refós de la LCSP, donat que manifesta ser l’únic propietari de la patent que es vol implementar.,.
3. La sol·licitud de l’oferta es realitzarà mitjançant invitació a l’empresari per qualsevol de les
formes previstes en el Plec de clàusules administratives generals, i que es podrà publicar
mitjançant
anunci
en
el
perfil
de
contractant
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_ALEB/customProf)
A la invitació es concretarà, si escau, la documentació administrativa acreditativa de la solvència
econòmica, financera i tècnica exigida en aquest plec, per tal de complementar o actualitzar la que
estigui en poder de l’òrgan de contractació.
4. Els aspectes econòmics, tècnics, ambientals i socials que es tindran en compte en la negociació
seran l’oferta econòmica

Clàusula 5. Requisits de capacitat, aptitud i solvència
1. Estan capacitades per contractar amb aquest Ajuntament les persones físiques o jurídiques,
amb condició d'empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no
estiguin incorregudes en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar determinats a
la legislació vigent. L'activitat de les esmentades empreses ha de tenir relació amb l'objecte del
contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i ha de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, els
empresaris 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.
2. La solvència tècnica i professional s’acreditarà mitjançant:
•
•
•

certificat de col·legiat com a enginyer superior o tècnic
justificació d’experiència en prototipatge, muntatge i funcionament de mòduls solars
fotovoltaics amb dipòsit d'aigua embegut.
Justificació de la disposició de patent sobre el model a provar.

Clàusula 6. Documentació que han de presentar els licitadors
La documentació es presentarà en dos sobres tancats, signats pel licitador o persona que el
representi, i a l’interior de cada sobre s’incorporarà una relació, en full independent, en la que es
faci constar els documents inclosos numèricament ordenats. Els licitadors podran indicar quina
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informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, en cap cas, puguin declarar
com a tal l'oferta econòmica. L’ALEB garantirà la confidencialitat de la informació expressament
així designada.
La presentació de les proposicions porta implícita l’autorització per incorporar les dades personals
en els sistemes d’informació de l’Ajuntament de Barcelona, d'acord amb la legislació o normativa
vigent en cada cas. L'Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les
dades de caràcter personal que recull, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i
organitzatiu, que vetllin per la seguretat d'aquestes dades.
Per a l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99,
LOPD, l’interessat podrà adreçar-se per escrit al Registre General de l'Ajuntament (Pl. Sant Jaume,
1, 08002 Barcelona) o a qualsevol altra oficina de l'esmentat Registre, indicant clarament en
l'assumpte “Exercici de Drets LOPD”

1. Sobre núm. 1.
A l’exterior ha de figurar la menció "Documentació administrativa per al procediment relatiu al
contracte/expedient núm. 17000033 que té per objecte la provisió de 9 prototips de mòduls solars
fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció facultativa de l’obra d’execució de la instal•lació –pilot
fotovoltaica- al camp de futbol del Turó de la Peira i el seu manteniment i seguiment durant 2 anys,
tramitat pel Departament d’Administració de l’ALEB, c/ Torrent de l’Olla núm. 218-220, planta 3ª;
08012- Barcelona, presentada per ... amb NIF ..., amb domicili a efectes de comunicacions ......,
telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
El sobre ha de contenir els documents que tot seguit es relacionen, amb les excepcions dels
següents:
La inscripció en els Registres Oficials de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat o de la
Generalitat de Catalunya, eximeix de la presentació dels documents actualitzats que hi figurin
assenyalats amb les lletres a), b.1, c), d), e) i f). A aquests efectes, l’Ajuntament incorporarà a
l'expedient diligència acreditativa dels documents vigents aportats pels empresaris i que figurin en
l'esmentat Registre, sense perjudici de la presentació per part de l’empresari de la declaració
esmentada a l’apartat g).
L’aportació per l’empresari del document acreditatiu de la inscripció en el Registre de Licitadors de
qualsevol Administració pública amb la que l’Ajuntament hagi establert conveni de col·laboració,
amb els mateixos requisits i continguts, eximirà de la presentació dels documents que hi figurin
inscrits i que siguin exigits a la present clàusula. En aquests casos, també haurà d’aportar la
declaració esmentada a l’apartat g).
a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d'obrar de l'empresari:
a.1. Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), document nacional
d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i el número d'identificació fiscal (NIF).
a.2. Per a les persones jurídiques, escriptura de constitució i modificació, en el seu cas,
degudament inscrita en el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui
exigida per la legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de
constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional en què constin les normes
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reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial
corresponent.
a.3. Per a les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Unió Europea, certificació
acreditativa de la inscripció en les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar
establertes pels Estats membres, o presentació dels certificats comunitaris de classificació.
a.4. Per a les empreses estrangeres no compreses a l'apartat anterior, informe expedit per la
Missió Diplomàtica Permanent o oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa
A més, s'hi haurà d'acompanyar informe de la respectiva missió diplomàtica permanent
d’Espanya o de la Secretaria general del Comerç exterior del Ministeri d’Economia sobre la
condició d’Estat signatari de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del
Comerç, sempre que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o, en cas
contrari, l’informe de reciprocitat lliurat per l’esmentada missió diplomàtica.
b) Documents que acrediten l'apoderament, si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta
d'una persona jurídica:
b.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent
i validat per la Secretaria General de la Corporació o Secretaria Delegada corresponent a
l'òrgan gestor de l'expedient de contractació.
b.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
c) Documents o mitjans que acrediten l'aptitud i solvència justificatius de l'acompliment de les
condicions mínimes requerides per accedir a l'adjudicació del contracte:
c.1. Per acreditar la solvència tècnica:
• certificat de col•legiat com a enginyer superior o tècnic
• justificació d’experiència en prototipatge, muntatge i funcionament de mòduls solars
fotovoltaics amb dipòsit d'aigua embegut.
• Justificació de la disposició de patent sobre el model a provar.
d) Declaració responsable, signada pel legal representant, de què el licitador no es troba incorregut
en cap prohibició per contractar amb l’Administració. Aquesta declaració haurà de contenir
expressament el fet d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. També haurà de contenir la manifestació
de què dóna compliment a les previsions de la normativa en matèria de prevenció de riscos
laborals.
e) En matèria de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), si es tracta d’activitats que hi estan
subjectes:
1. Alternativament, un d’aquests documents:
- o una declaració responsable sobre la classificació de la seva activitat que figura al Cens
corresponent, amb indicació de l’epígraf, que ha d’ajustar-se a l’objecte del contracte;
- o una certificació de l’Agència d’Administració Tributària sobre el contingut del Cens;
- o el document de declaració en el Cens corresponent.
2. A més, només per a les persones jurídiques:
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- Una declaració responsable de trobar-se en un supòsit d’exempció legalment previst o, si
no estan exempts, l’últim rebut de l’impost de l’epígraf que correspongui amb l’objecte del
contracte;
- i una declaració responsable de no haver-se donat de baixa a la matrícula de l’impost.
f) Només per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol: declaració
signada pel legal representant, de submissió 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.
g) Si escau, declaració responsable del representant legal de l'empresari conforme les
circumstàncies reflectides en el certificat d’un Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades o, en el seu cas, en un certificat comunitari de classificació, no han experimentat cap
variació. En el supòsit que no siguin aportats pel mateix licitador, la incorporació d’aquests
certificats al procediment es farà d’ofici per l’òrgan encarregat de l’examen de les proposicions, el
qual sol·licitarà directament al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades la seva
expedició per mitjans electrònics.
h) Una declaració, signada pel legal representant, indicant si la garantia definitiva la constituirà
mitjançant la modalitat de retenció del preu en cas de resultar adjudicatari.
i) Especialitats en relació a les unions temporals d’empreses:
i.1. Cadascun dels empresaris que la componen haurà d’acreditar la seva capacitat d’obrar i
solvència conforme als apartats anteriors, amb acompliment, si escau, del que disposa la
clàusula anterior.
i.2. Caldrà presentar el document acreditatiu del nomenament d’un representant o apoderat
únic amb facultats bastants per exercir els drets i complir les obligacions derivades del
contracte fins a la seva extinció, així com la indicació dels noms i circumstàncies dels
empresaris que la subscriuen, la participació de cadascun d’ells, i el compromís de
constituir-se formalment en Unió temporal, cas de resultar adjudicataris.
i.3. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en
el cas de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar la seva constitució en escriptura
pública i aportar el NIF definitivament assignat.
j) Si l'empresa està obligada a disposar d'un 2 per 100 de treballadors amb discapacitat o a adoptar
les mesures alternatives corresponents, certificat on hi consti el nombre global de treballadors de la
plantilla i el nombre particular de treballadors amb discapacitat; o bé, una còpia de la declaració
d'excepcionalitat i una declaració responsable, signada pel legal representant, amb indicació de les
mesures concretes aplicades si ha optat pel compliment de les mesures alternatives legalment
previstes.
k)L’empresa licitadora haurà de presentar la declaració responsable que s’adjunta com a model
a l’annex 1, i que haurà d’incloure els dos apartats següents:
a) En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 l’empresa licitadora haurà de
declarar que no realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en
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el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
L’empresa licitadora que hagi manifestat que té relacions legals amb paradisos fiscals ha de
presentar en aquest mateix sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets
i tota la informació relativa a aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el Perfil de contractant
municipal de què l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.
l) Documentació acreditatitva de la disposició d’una pòlissa d’assegurança, segons allò descrit al
plec de clàusules tècniques.
Si els anteriors documents es presenten mitjançant fotocòpies, hauran d'estar legitimades per
notari o compulsades amb el seu original per l'òrgan de contractació o per un funcionari d'aquesta
Corporació.

2. Sobre núm. 2:
A l’exterior ha de figurar la menció "Proposició econòmica i referències tècniques per al
procediment relatiu al contracte/expedient núm. 17000033 que té per objecte la provisió de 9
prototips de mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció facultativa de l’obra
d’execució de la instal•lació –pilot fotovoltaica- al camp de futbol del Turó de la Peira i el seu
manteniment i seguiment durant 2 anys, tramitat pel Departament d’Administració de l’ALEB, c/
Torrent de l’Olla núm. 218-220, planta 3ª; 08012- Barcelona, presentada per ... amb NIF ..., amb
domicili a efectes de comunicacions ......, telèfon ........, fax ...... e-mail..... "
El sobre contindrà l'oferta econòmica signada pel licitador o persona que el representi, i la
documentació acreditativa de les referències tècniques en relació als aspectes que seran objecte
de negociació.
També ha de contenir la part del contracte que el licitador tingui previst subcontractar, assenyalant
el percentatge que representi respecte l’import total de la seva proposició (IVA exclòs), i el nom o el
perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels
subcontractistes als quals s’encomani la seva realització.
La proposició econòmica s'ha d'ajustar al model següent:
"El Sr./la Sra. ... , domiciliat/ada a ... carrer ... núm. ... , amb DNI/NIF núm. ... , major d'edat, en nom
propi, o en representació de l'empresa ... amb domicili a ... carrer ... núm. ..., assabentat/ada de les
condicions exigides per optar a l'adjudicació del contracte/expedient núm. 17000033 que té per
objecte la provisió de 9 prototips de mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció
facultativa de l’obra d’execució de la instal•lació –pilot fotovoltaica- al camp de futbol del Turó de la
Peira i el seu manteniment i seguiment durant 2 anys, es compromet a realitzar-lo amb subjecció al
plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques,
pel preu de ... euros (en lletres i xifres), amb el desglossament següent:
Preu sense IVA
Tipus IVA Import IVA
(...... %)
Preu del contracte
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Clàusula 7. Mesa de contractació
Atès el procediment d’adjudicació, no es constitueix Mesa de contractació.

Clàusula 8. Adjudicació del contracte
1. L'òrgan competent, mitjançant resolució motivada, adjudicarà el contracte a l'empresari
justificadament elegit en el termini màxim de 15 dies naturals des de la reunió de la Mesa de
contractació per la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació, si escau, o des de la data
de la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació. Transcorregut el termini anterior sense
acord de la Corporació, els ofertants tenen dret a retirar la seva proposta i que se'ls torni o cancel·li
la garantia constituïda, si escau.
2. L'acord de l'òrgan de contractació s'ha d'acomodar a la proposta de classificació de les ofertes i
d’adjudicació, excepte en els casos següents:
a) Si la proposta de classificació de les ofertes i d’adjudicació s’ha efectuat amb infracció de
l'ordenament jurídic. Resta exceptuat el supòsit que la infracció afecti exclusivament el licitador
en favor del qual es realitzi la proposta; en aquest cas, l'adjudicació s'haurà de fer a favor de la
següent proposició econòmicament més avantatjosa no afectada per la infracció, d’acord amb
l’ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
b) Si l'òrgan de contractació presumeix fonamentadament que la proposició no pot ésser
complerta com a conseqüència de què inclogui valors anormals o desproporcionats. En aquest
cas, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat per tal que en justifiqui la valoració i
precisi les condicions de la seva oferta, i se sol·licitarà l'assessorament tècnic del servei
corresponent. L'òrgan de contractació, a la vista de la justificació efectuada pel licitador, dels
informes esmentats i de la proposta de la Mesa de contractació, si escau, o de la proposta
d’adjudicació, acordarà l'adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa,
d’acord amb l’ordre de classificació de les proposicions presentades i acceptades.
3. Prèviament a l'adjudicació, es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment dels requisits de
capacitat, aptitud i solvència establerts en aquest plec, així com del compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents; la constitució de la
garantia definitiva o la declaració conforme la constituirà mitjançant la modalitat de retenció del
preu i l’altra documentació que sigui procedent.
El/s document/s que haurà/an d’aportar per acreditar el compliment dels requisits d’aptitud i
solvència són:
Declaració responsable de solvència tècnica i experiència en instal•lacions similars
La documentació s’haurà de presentar dins del termini dels 10 dies hàbils a comptar del següent al
de la recepció del requeriment.
També, prèviament a l’adjudicació, es consultarà l’aplicació informàtica municipal de Recaptació
per comprovar que el licitador proposat com a adjudicatari es troba al corrent del compliment de les
seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona, i s’obtindrà una còpia impresa de la
consulta i s’incorporarà a l’expedient.
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Un cop presentada la documentació assenyalada i constituïda, en el seu cas, la garantia definitiva,
s'adjudicarà el contracte dins dels 5 dies hàbils següents al de la recepció de l'esmentada
documentació. Si el licitador 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 pel licitador proposat com a
adjudicatari, aquest quedarà automàticament exclòs 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 9. Garanties definitiva i complementària
El licitador seleccionat per a l'adjudicació del contracte està obligat a constituir una garantia
definitiva consistent en el 5 per 100 de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs, dins del termini de 10
dies hàbils a comptar del següent al de la recepció del requeriment.
Si el licitador seleccionat 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 present contracte no s’exigeix garantia complementària.
En cap cas la suma dels percentatges de les garanties establertes en els apartats anteriors podrà
superar el 10 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, entès com a import d’adjudicació o com a
pressupost base de licitació si el preu del contracte s’ha determinat en funció de preus unitaris.
La/es garantia/es que no es faci/n mitjançant la modalitat de retenció en preu, ha/n de constituir-se
a la Tresoreria de la Corporació, plaça de Sant Miquel, núm. 1, planta 1, Edifici Novíssim, 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 10. Notificació de l'adjudicació, perfeccionament i
publicitat de la formalització del contracte
1. L'adjudicació del contracte serà notificada als participants en la negociació en el termini màxim
dels 10 dies hàbils següents a què hagi estat acordada i simultàniament es publicarà en el perfil de
contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_ALEB/customProf).
2. En la notificació de l'adjudicació adreçada a l’adjudicatari, l'interessat serà citat perquè, en el
termini màxim de 15 dies hàbils següents a la seva recepció, concorri a formalitzar el contracte.
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Si per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del termini
assenyalat s’entendrà que l’adjudicatari retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la
documentació al següent licitador per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, i podrà
reclamar, si escau, a l’adjudicatari retirat la indemnització que correspongui.
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'adjudicatari, i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu
càrrec.
4. La formalització del contracte es publicarà en el
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_ALEB/customProf).

perfil

de

contractant

Clàusula 11. Abonaments al contractista
La tramitació corresponent per a l’abonament de les prestacions al contractista s’efectuarà de
conformitat amb el que estableix el Plec de clàusules administratives generals.
El contractista ha de presentar al punt d’entrada de factures electoniques
la/es factura/es corresponent/s a les prestacions
(https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=1)
executades, d'acord amb les següents certificacions:
•
•
•

certificació del subministrament dels prototips, amb els informes de qualitat corresponents
entrega de l'informe anual i 3 trimestrals del primer any
entrega de l'informe anual i 3 trimestrals del segon any

El contractista haurà 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.

Clàusula 12. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques d'aquest contracte.

Clàusula 13. Direcció i inspecció de l’execució del contracte
L’ALEB designarà un responsable del contracte entre el personal tècnic de la Corporació o aliè. Al
responsable del contracte li correspon la comprovació, coordinació i vigilància de la correcta
realització dels serveis contractats, i exercirà les potestats de direcció i inspecció mitjançant les
verificacions corresponents.
L’administració contractant també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del
contracte, que el subministrament s’executi amb el màxim respecte al medi ambient afectat,
d’acord amb les obligacions i exigències contingudes al present plec.
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Clàusula 14. Condicions especials d’execució i obligacions
del contractista.
1. Condicions especials d’execució
En aquest contracte no s’estableixen condicions especials d’execució.
2. Obligacions essencials del contracte:
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots els
seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en el Plec de clàusules administratives generals, al plec de
prescripcions tècniques i al projecte annex, el contractista està obligat 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. Durant la
vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o
modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret.
b. 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.
c.

Assumir les despeses de publicitat de la licitació establertes en aquest plec. A tal efecte, i de
conformitat amb les bases d'execució del pressupost municipal, l'Ajuntament descomptarà
l'import de les esmentades despeses de la primera certificació o factura que s'expedeixi o de
les següents, si fos necessari.

d. Fer-se càrrec de les despeses de lliurament i transport fins al lloc convingut dels béns objecte
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.

Adscriure els mitjans personals i/o materials indicats en l’oferta tècnica, al compliment del
contracte, durant la seva vigència.

g. 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. L’adjudicatari 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 i del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Als
efectes de l'esmentada normativa, el 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’adjudicatari també haurà de:
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♦

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'adjudicatari/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, 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’adjudicatari 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.

h. Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte en català, així com
utilitzar en les instruccions d’ús, etiquetatge i embalatge dels productes objecte del contracte,
com a mínim el català.
i.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de
1.000.000 euros, que haurà de presentar en el Registre General d'aquest Ajuntament
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 del contractista del
subcontractista. Un cop signat/s els subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies
naturals següents a la seva subscripció.

k.

Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no
discriminació i igualtat de tracte relatius a:
- la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia,
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole;
- la dignitat i llibertat de les persones.
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Clàusula 15. Modificació del contracte.
Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el contracte:
1. Per raons d’interès públic:
Sempre i quan es justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les següents circumstàncies:
a) Inadequació de la prestació contractada per satisfer les necessitats que pretenen cobrir-se
mitjançant el contracte a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte o de les
especificacions tècniques.
b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que
determinin la seva falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric,
arqueològic, ambiental o semblants, posades de manifest després de l’adjudicació del contracte i
que no fossin previsibles amb anterioritat aplicant tota la diligència requerida d’acord amb una
bona pràctica professional en l’elaboració del projecte o en la redacció de les especificacions
tècniques.
c) Força major o cas fortuït que fessin impossible la realització de la prestació en els termes
inicialment definits.
d) Conveniència d’incorporar a la prestació avenços tècnics que la millorin notòriament, sempre
que la seva disponibilitat en el mercat, d’acord amb l’estat de la tècnica, s’hagi produït després de
l’adjudicació del contracte.
e) Necessitat d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, ambientals, urbanístiques, de
seguretat o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació del contracte
La modificació del contracte que s’acordi no podrà alterar les condicions essencials de la licitació i
de l’adjudicació del contracte, i haurà de limitar-se a introduir les variacions estrictament
indispensables per a respondre a la causa objectiva que la faci necessària i serà obligatòria per al
contractista.
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.

2. Per causes previstes i precises:
En el cas de mal funcionament o funcionament inadequat dels prototips per problemes de disseny,
caldrà estar a allò regulat al plec tècnic, especialment als seus capítols 7 i 8, que es donen per
reproduïts.

Clàusula 16. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions del subministrament i la seva posterior
recepció s’efectuarà mitjançant acta de recepció del subministrament, que s’estendrà dins el
termini de 45 dies a partir del següent al de la instal·lació dels prototips en l’obra, si es troben en
estat de ser rebuts i a satisfacció de l’ALEB.
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2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini de trenta dies a comptar des de la recepció
de les prestacions del servei que inclouen el manteniment i seguiment durant 2 anys a partir de la
instal·lació en obra dels prototips.
3. També, un cop efectuada la recepció o conformitat, començarà a córrer el termini de garantia,
que serà de 2 anys . Si els materials subministrats tenen una garantia de fabricació superior, serà
aquesta la que prevalgui.
4. 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 17. Subcontractació
L'adjudicatari pot subcontractar amb tercers la realització parcial del contracte amb el compliment
dels requisits i obligacions legalment establerts fins a un percentatge que no podrà excedir del 60
per 100 del preu del contracte (IVA exclòs).
L’adjudicatari està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un termini que no pot ser
més desfavorable que el que l'Ajuntament estableixi per al pagament del contracte principal.
Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans que
el contracte es formalitzi, una declaració responsable en què es compromet a complir els terminis
de pagament als subcontractistes que estableix la legislació vigent.
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 18. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 19. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització,
com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució successiva.
2. La constitució en mora del contractista 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 0,20 euros per cada 1.000 euros del preu
del contracte (IVA exclòs).
4. En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular
al·legacions en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels
informes pertinents.
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5. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment del termini total arribin a
un múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, l’òrgan de contractació podrà resoldre el contracte
o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves penalitzacions.
6. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

Clàusula 20. Responsabilitat en l'execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes en el Plec de clàusules
administratives generals. A part de les establertes a l’esmentat Plec, constitueixen
a) Faltes molt greus
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista 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 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 produeixi un
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.
- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord
amb la legislació vigent
- La reiteració en la comissió d’infraccions greus. S’entendrà que existeix reiteració si en el
moment en que es cometi la infracció, i des de l’inici de la vigència del contracte, existeix
resolució ferma de dues sancions per falta greu.
b) Faltes greus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu.
- Incompliment dels requeriments sobre el control de qualitat dels equips subministrats que
estableixi el plec de condicions tècniques
- Incompliment de les condicions de prestació dels serveis de direcció facultativa, seguiment i
manteniment de la instal·lació que estableixi el plec de condicions tècniques
- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
- La reiteració en la comissió d’infraccions lleus. S’entendrà que existeix reiteració si en el
moment en que es cometi la infracció, i des de l’inici de la vigència del contracte, existeix
resolució ferma de tres sancions per falta lleu
c) Faltes lleus:
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi
falta molt greu o greu.
- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa
de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a ..................................................................................., amb DNI/NIE
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona
física/jurídica ................................................................, amb NIF núm. ................................., amb
la següent adreça de correu electrònic (@) ........................................ i als efectes de licitar en el
procediment d'adjudicació del contracte/expedient núm. 17000033 que té per objecte la provisió de
9 prototips de mòduls solars fotovoltaics amb dipòsit embegut, direcció facultativa de l’obra
d’execució de la instal•lació –pilot fotovoltaica- al camp de futbol del Turó de la Peira i el seu
manteniment i seguiment durant 2 anys

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

Què no esta incurs en prohibició de contractar.
Què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social
imposades per les disposicions vigents i que no té cap deute amb l'Ajuntament de Barcelona.
Què compleix amb tots els requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars d’aquesta licitació.
Què compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Què compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Que Sí / No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu
defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Que Sí / No té relacions legals amb paradisos fiscals i, en cas afirmatiu, presenta la següent
documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a aquestes
actuacions ........................................

Indicar nom, data i segell de l’empresa/entitat licitadora
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