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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
A. Objecte
Reurbanització de la Plaça de la Casalta i Carrer de Sant Joan d’Isil. Entre d’altres: pavimentacions i
construcció de trams de mur de pedra del país. Instal·lació de sanejament d’aigües pluvials amb
previsió de connexió de les mateixes a la xarxa municipal
Lots: No n’hi ha.
Codi CPV: 45233252-0

Treballs de pavimentació de carrers

B. Dades econòmiques
B1. Pressupost base de licitació: 37.347,65 euros (30.865,83 euros més 6.481,82 euros corresponent
al 21 % d’IVA).
B2. Valor estimat del contracte: 30.865,83 euros
Mètode aplicat per al seu càlcul: Per al seu càlcul s’ha tingut en compte l’article 101.2 LCSP i no s’ha
pogut incloure cap cost addicional:
- Pròrrogues: perquè no es contemplen en aquest contracte.
- Modificacions de l’article 204 de la LCSP, previstes als plecs, perquè no es preveuen

C. Existència de crèdit
C1. Partida pressupostària:

609.05 Reurbanització carrers d’Isil

C2. Distribució de les anualitats:

No n’hi ha

D. Terminis
D1. Termini de durada: dos mesos (2) des de la signatura de l’acta de replanteig.
D2. Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
D.3. Termini per presentar les proposicions: 20 dies naturals comptats a partir del següent de la
publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant i BOP de Lleida
D.4. Data d’obertura del sobre B: Segons previsió establerta a l’anunci de licitació/o bé segons
l’establert en la clàusula 13.2

E. Variants
Sí
Elements:

X

No

--------------------

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació: Ordinària
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital:
Sí

X

No

G. Solvència i classificació empresarial
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional:
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L’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament, mitjançant la classificació com a
contractista (apartat “a”) o mitjançant el compliment dels requisits de solvència (apartat “b” o “c”):
a) Grup: G

SubGrup: 6

Categoria Contracte: 1

Disposar de la classificació en el subgrup corresponent amb categoria igual o superior, constituirà
l’acreditació suficient de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional de l’empresari;
acreditant-se mitjançant l’aportació del certificat del registre oficial de licitadors corresponent.
Per tal de determinar l’acumulació de la unió temporal s’estarà al que disposa a l’article 69.6 de la
LCSP.

b) Requisit específic per acreditar la solvència econòmica i financera – art. 87 LCSP
Mitjançant el volum anual de negocis del licitador en relació a l’execució d’obres de treballs de
pavimentació de carrers, en referència al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
la data de constitució o de la data d’inici de les activitats de l’empresari i de la presentació de les
ofertes. Aquest valor del millor exercici haurà de ser com a mínim el valor estimat del contracte
30.865,83 euros.
Per acreditar documentalment aquesta circumstància el licitador proposat com adjudicatari haurà
d’aportar els comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit
en aquest registre i, en cas contrari, pels comptes anuals dipositats en el registre oficial on hagués
d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis
mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil o degudament
compulsats.

c) Requisit específic per acreditar la solvència tècnica i professional – art.88 LCSP-:
Una relació de les principals obres executades en els últims cinc anys en relació a l’execució d’obres
de pavimentació i urbanització, indicatius de l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres. A més
a més, l’import anual acumulat de l’any de major execució ha de ser com a mínim el 60 % del valor
estimat del contracte, 30.865,83 euros.

H. Criteris d’adjudicació
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOBRE “B”- FINS A UN MÀXIM DE 100 PUNTS.
a) Millor preu.
Les ofertes econòmiques dels licitadors es puntuaran proporcionalment fins a un màxim de 100
punts, atorgant la màxima puntuació al preu més baix, d’acord amb la fórmula següent, tenint en
compte que el preu base de licitació és de 37.347,65 euros:
100 x preu de l’ oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = -----------------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua

I .Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Segons previsió establerta a l’article 85 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
Es considerarà que una proposició és anormal o desproporcionada sempre que el preu ofert sigui
inferior en més de quinze (15) unitats percentuals a la mitjana del total de les ofertes presentades i
admeses a la licitació.
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J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades
com adjudicatàries.
No procedeix
K. Garantia provisional
Sí. 3% de l’import de licitació amb exclusió de l’IVA

X

No procedeix

L. Garantia definitiva
X

Sí

No

Import: 5% de l’import final ofertat amb exclusió de l’IVA i, si l’adjudicatari es trobés en baixa temerària
haurà d’aportar una garantia complementària del 10 %, la qual cosa implicaria una garantia del 15 %.
M. Condicions especials d’execució
M.1. És una condició especial d’execució de caràcter laboral, segons previsió establerta a l’article
202.2 de la LCSP, que com a mínim un/a, dels treballadors/es adscrits/es a l’execució del contracte
sigui un/a treballador/a jove, inferior a 25 anys, a fi de combatre l’atur juvenil, o de majors de 45 anys
M.2. Així mateix, també és condició especial d’execució aportar la relació d’empreses subcontractistes
i justificant del compliment del pagament en termini, quan així ho sol·liciti l’Ajuntament.
N. Modificació del contracte prevista
- No es preveu
O. Cessió del contracte
Sí

X

No

P. Subcontractació
X

Sí

No

No serà objecte de subcontractació la instal·lació de: (no procedeix).
Q. Revisió de preus
Sí

X

No

Fórmula aplicable (en el seu cas):
R. Termini de garantia
X

Sí

No

Termini: 1 any
S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les empreses
adjudicatàries.
Sí

X

No

T. Programa de treball
X

Sí

No
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I. DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és l’execució de les obres que es descriuen en l’apartat A del quadre de
característiques.

1.2 En aquest expedient no procedeix la divisió en lots tal i com s’ha justificat a l’informe jurídic emès
en el present expedient de licitació, de conformitat amb l’article 99.3.b) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes
(CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
A l’efecte del que disposa l’article 22 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Ley de Contratos del Sector Público – en endavant TRLCSP-, les
necessitats administratives a satisfer amb la present contractació estan recollides en el projecte
d’obres anteriorment esmentat, tal i com s’ha justificat al Decret d’incoació del present expedient de
licitació.

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que s’assenyalen en
l’apartat B.2 del quadre de característiques.

3.2 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.1 del quadre de
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte,
pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses
que concorrin a la licitació d’aquest contracte.
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’ha tingut en compte la previsió de l’article 131
del RD 1098/2001 en relació a l’article 100.2 de la LCSP:
- el pressupost d’execució material, obtingut per la suma de les diferents unitats d’obra que
inclouen els costos directes i indirectes:
Costos directes:
- La mà d’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials.
- Els materials, els preus resultants a peu d’obra, que quedin integrats en la unitat de què es
tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.
- Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per la prevenció i protecció d’accidents i
malalties professionals.
- Les despeses de personal, combustible, energia, etc, que tinguin lloc per l’accionament o
funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l’execució de la unitat d’obra.
- Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.
Costos indirectes:
- Les despeses d’instal·lacions d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc, els del
personal tècnic i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i els imprevistos.
- Les despeses generals d’estructura aplicables al pressupost d’execució material: del 13 %
relatives a despeses generals i del 6 % del benefici industrial.
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- L’IVA (21 %) que se sumarà al resultat obtingut de la suma del pressupost d’execució material
i de les despeses generals d’estructura.
3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre
el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les
obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.4 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament
del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta en
l’apartat C.1 del quadre de característiques.

Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de característiques
El present contracte no serà objecte de pròrroga segons previsió de l’apartat D del quadre de
característiques.

Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel
plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A
més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les
disposicions següents:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit
de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el seu defecte,
les normes de dret privat.
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin
d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de
complir-les.

Sisena. Admissió de variants
NO s’admeten variants segons consta a l’apartat E del quadre de característiques.

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són els establerts en
l’apartat F del quadre de característiques.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
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8.1. La tramitació d’aquesta licitació comporta que la pràctica de les notificacions i comunicacions que
en derivin es podran realitzar per mitjans electrònics.
8.2. Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant
la vigència del contracte es podran efectuar per mitjans electrònics a través de les adreces de correu
electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració
responsable.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació
per part de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades
amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas
des de la data d’enviament de l’avís de notificació.

Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les
condicions següents:
1. Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de
la LCSP;
2. No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en
l’article 85 de la LCSP;
3. Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest
plec.
4. Estar donades d’alta a l’epígraf corresponent de l’IAE, si s’escau, i en cas contrari, declaració
responsable de no estar-hi subjectes.
5. Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya,
així com amb les de la Seguretat Social.
6. Que el contractista s’obligui a contractar o disposi del personal necessari per a executar les
obres.
7. Disposar, o compromís de concertar, cas de resultar adjudicatari, una pòlissa de
responsabilitat civil que cobreixi la responsabilitat dels riscos (danys i perjudicis directes o
indirectes) ocasionats per l’execució de l’obra.
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible conforme
a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o document de
constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen la seva activitat,
inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del
NIF.
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció en els
registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la presentació
d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva
2014/24/UE.
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea ni
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’un informe emès per
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la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa,
en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local
professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins
l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la
missió diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti
que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització
Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –
de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa
referència l’article 80 de la LCSP.

9.3.- També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública
fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte.
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una
persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència que es detallen
en l’apartat G.1 del quadre de característiques.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres
entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal
d’acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes
entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que
durant tota la durada de l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris
mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o
d'altres entitats.
10.3 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97
de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció qualitativa que
figurin en aquests.
10.4 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els
termes indicats en l’apartat G.1 del quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de
la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants.
10.5 La inscripció practicada al ROLEC o RELI acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari, la
personalitat i capacitat d’obrar, representació habilitació professional o empresarial, solvència
econòmica i financera i tècnica o professional, classificació, concurrència o no de causes de
prohibicions de contractar i altres circumstàncies inscrites, segons previsió de l’article 96 en relació al
339 de la LCSP.
10.6 Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, és a dir, que tingui una antiguitat inferior
a 5 anys, segons l’article 88.2 de la LCS, la solvència s’acreditarà pels mitjans establerts a l’apartat
B.2 del quatre de característiques.
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II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE.
Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses licitadores, quan així es faci constar en l’apartat F del quadre de característiques,
han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en 2 sobres, en el termini establert
a l’apartat D.3 del quadre de característiques, mitjançant els models fixats als annexos.
11.2 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap
proposta en UTE amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La
infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.

11.3 Contingut dels sobres
CONTINGUT DEL SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)
a) Declaració responsable.
Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable segon model que s’adjunta com
annex 1 a aquest plec.
La declaració responsable s’ha de presentar signada per la persona o les persones que tenen la
deguda representació de l’empresa per presentar la proposició.
En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb
el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar
aquesta circumstància en la declaració responsable.

CONTINGUT DEL SOBRE B (PROPOSICIÓ ECONÒMICA)
Contindrà el model de proposició econòmica, que s’adjunta com annex 2.
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores.
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants de la declaració responsable. .

Dotzena. Mesa de contractació
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents, de conformitat amb l’article 326
i la disposició addicional segona-apartat 7 de la LCSP:
PRESIDENT
Titular: Sra. Laura Arraut Diaz, Alcaldessa Presidenta
VOCALS
Titular: Sr. Carlos Cortina i Cortina i Sr. Antoni Ricou i Ribó Regidors (2), Sr. Rufino Martínez
Cau, Secretari Interventor. Suplent Beatriz Martínez Ballesté, administrativa
SECRETÀRIA
Sra. Beatriz Martínez, Administrativa d’Administració General. Suplent: Àngels Cahisa Roca.
12.2 La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els
esmenin en el termini de tres dies.
Una vegada esmenats, si s’escau, els defectes en la documentació continguda en el Sobre A, la
mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu
cas, les causes de l’exclusió.
Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant.
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Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de correu electrònic a l’adreça o
les adreces assenyalades per les empreses licitadores.

12.3 Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura del sobre A seran
susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula trenta-unena.

Tretzena. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre als criteris
d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques.

13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes
El termini màxim per l’obertura de les proposicions és de 20 dies naturals comptats des de la data de
finalització del termini per presentar-les. Si la proposició es contingués en més d'un sobre, el termini
anterior s'entendrà complert si dins del mateix s'ha obert el primer sobre (art. 157.3 LCSP).
En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació tindrà lloc l’acte públic d’obertura dels sobres B
presentats per les empreses admeses. D’acord amb l’article 27 del Reial Decret 817/2009, la
celebració d’aquest acte ha de tenir lloc en un termini no superior a 7 dies a comptar des de l’obertura
del sobre A.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les
quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost
base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec,
comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora
reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.
Els actes d’exclusió de les empreses licitadores adoptats en relació amb l’obertura del sobres B ,
seran susceptibles d’impugnació en els termes establerts en la clàusula trenta-unena.

13.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, es
resoldrà aplicant els criteris de l’article 147.2 de la LCSP.
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el
moment en què es produeixi l’empat.

13.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme en funció dels
límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de característiques.
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció d’anormalitat, la
Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les hagi/n presentat perquè les
justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la
Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 5 dies
hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació (art. 159.4.f) de la LCSP) per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
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Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació
14.1 Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i
requerirà a l’empresa que hagués tret millor puntuació que aporti la documentació següent en el
termini de 7 dies hàbils a comptar des de l’enviament de la notificació (art. 159.4.f).4º de la LCSP).

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que no figurin en
una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea.
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent,
aquesta documentació, si escau, també s’haurà d’aportar respecte de les empreses a les capacitats
de les quals es recorri:
- Documentació corresponent acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica,
d’acord amb les previsions de la clàusula 9.2.
- Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les persones signants de
les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i una fotocòpia del
document nacional d’identitat o del passaport legitimada notarialment o compulsada per l’òrgan
administratiu competent. Aquest poder ha de reunir els requisits formals següents: ser
escriptura pública, ser còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre
oficial corresponent.
- Documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència, segons
apartat G) del quadre de característiques.
- Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar al corrent de pagament.
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, en concret acreditar la
condició especial d’execució establerta a l’apartat M.1 del quadre de característiques. En cas
d’incompliment s’imposaran les penalitat que corresponguin de conformitat amb l’article 192.1
LCSP i la clàusula 22 del present plec.
- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries:
• Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la
naturalesa tributària amb l’Estat.
• Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries
Generalitat de Catalunya.

Tributària acreditant que
inexistència de deutes de
territorials, acreditatiu que
amb l’Administració de la

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social:
• Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobarse al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.
- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del
Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de
baixa en la matrícula de l’impost.
- Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article
82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
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- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció
sobre el preu, en aquest cas es presentarà la corresponent sol·licitud).
- Programa de Treball.

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en el
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que figurin en una
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea
L’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar la documentació següent llevat
que ja estigui inclosa al RELI o altres registres:
- Certificat d’inscripció.
- Pòlissa de l’assegurança de Responsabilitat Civil i justificant d’estar al corrent de pagament.
- Relació del personal que es destinarà a l’execució del contracte, en concret acreditar la
condició especial d’execució establerta a l’apartat M.1 del quadre de característiques. En cas
d’incompliment s’imposaran les penalitat que corresponguin de conformitat amb l’article 192.1
LCSP i la clàusula 22 del present plec.
- Els documents justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions
tributàries:
•

•

Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de
naturalesa tributària amb l’Estat.
Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que
l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.

- Els documents justificatius conforme es troba al corrent amb la Seguretat Social:
•

Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent
en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.

- Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats
Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el document d’alta del
Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a l’objecte del contracte o el darrer
rebut del Impost, s’ha d’acompanyar d’una declaració responsable de no haver estat donat de
baixa en la matrícula de l’impost.
Si l’empresa proposada es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article
82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.
- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que s’estableix
a la clàusula setzena (excepte en el cas que la garantia es constitueixi mitjançant la retenció
sobre el preu, en aquest cas es presentarà la corresponent sol.licitud).
- Programa de treball.

14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o
errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o
esmenin en el termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat
la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per
l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.
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Quinzena. Garantia definitiva
15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l’apartat L del quadre de
característiques.
15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:
a) En efectiu a la tresoreria municipal, compte bancari que assenyali l’administració.
b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentàriament, per algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels
establiments esmentats en l’apartat a).
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per
a operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança
s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a).
15.3 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.
15.4 En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la
garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de l’esmentada
reposició, de conformitat amb l’article 109 de la LCSP.
15.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.
15.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de l’execució.
15.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

Setzena. Adjudicació del contracte
16.1 Quan l'únic criteri per seleccionar l'adjudicatari sigui el preu, l'adjudicació haurà d'efectuar-se en
el termini màxim de 15 dies a comptar des del següent a l'obertura de les proposicions.
Quan per l'adjudicació del contracte s'hagin de tenir en compte una pluralitat de criteris, el termini
màxim per efectuar l'adjudicació serà de dos mesos computats des de l'obertura de les proposicions.
16.2 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula catorzena, l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o empreses proposades com a
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha quedat
desert es publicarà en el perfil de contractant.
16.3 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores, i es publicarà en
el perfil de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què
s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

Dissetena. Formalització i perfecció del contracte
17.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu.
L’empresa o les empreses adjudicatàries podran sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura
pública, essent al seu càrrec les despeses corresponents.
14

AJUNTAMENT D’ALT ÀNEU

17.2 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del RGLCAP i
no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.
17.3 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per
poder iniciar-ne l’execució.
17.4 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini no
superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.
17.5 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
Divuitena. Condicions especials d’execució
Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa
contractista són les que s’estableixen en l’apartat M del quadre de característiques.
Dinovena.- Execució de les obres
Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i al projecte que serveix de base al
contracte i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni/n al contractista
el director facultatiu de les obres i, si s’escau, el responsable del contracte en els àmbits de la seva
respectiva competència.
Vintena.- Documentació relativa a la seguretat i salut en el treball
El Projecte bàsic i executiu disposa d’un Estudi Bàsic de seguretat i salut, de conformitat amb els
articles 4.2 i 6 Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes
de seguretat i de salut en les obres de construcció.
En aplicació de l’estudi bàsic, el contractista elaborarà un Pla se Seguretat i Salut en el Treball, de
conformitat amb l’article 7 del RD 1627/1997, el qual haurà d’aprovar-se per part de l’Administració
abans de l’inici de l’obra, previ informe favorable del coordinador en matèria de Seguretat i Salut, si
n’hi ha. El termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà de mes i mig
des de la notificació de l’adjudicació de l’obra.
El contractista es farà càrrec de les despeses que comporti el desenvolupament del Pla de Seguretat i
Salut, fins a un import màxim del 2 % del pressupost d’adjudicació de l’obra.
L’Administració nomenarà un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut quan en l’execució de
l’obra intervinguin més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors
autònoms, de conformitat amb l’article 3.2 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre.
Quan no sigui necessària la designació de coordinador, les funcions que se li atribueixin seran
assumides per la direcció facultativa de l’administració.
Vint-i-unena.- Comprovació del replanteig
L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig que es realitzarà en el
termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, i un cop aprovat el Pla de Seguretat
presentat per l’empresa adjudicatària.
La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del seu
representat, havent en aquest darrer cas acreditar la seva representació mitjançant poder suficient,
extrem que constarà a l’Acta, que es subscriurà en la forma i amb els efectes previstos a l’article 237
LCSP i els articles 139 i 140 del RGLCAP en tot allò que no contradiguin a la LCSP.
Vint-i-dosena.- Compliment de terminis i correcta execució del contracte
22.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte:
22.2 Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a ell imputables,
l’Administració podà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la
imposició de penalitats diàries a raó de 2,00 euros por cada 1.000 euros del preu del contracte (Iva
exclòs), de conformitat amb l’article 193.3 LCSP
22.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit
d’incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució, l’Ajuntament acordarà la
imposició de penalitats en proporció a la gravetat de l’incompliment, amb un màxim del 20% del
pressupost del contracte (IVA exclòs), en els termes i condicions establerts a l’article 192.1 de la
LCSP.
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22.4 Quan el contractista per causes imputables al mateix, hagués incomplert parcialment l’execució
de les prestacions definides al contracte, l’Administració podrà optar, segons les circumstàncies del
cas, per la resolució o per la imposició de penalitats, prèvia justificació, fins a un màxim del 20% del
pressupost del contracte (IVA exclòs).
22.5 Els imports de les penalitats es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en
concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia definitiva
constituïda, previ acord de l’òrgan de contractació, segons l’article 194 de la LCSP.
22.6 Si les penalitats establertes anteriorment, per demora, compliment defectuós o incompliment
parcial no cobrissin els danys causats a l’Administració, aquesta exigirà una indemnització per danys i
perjudicis.
Vint-i-tresena.- Responsables municipals del contracte.
L’Ajuntament designa com a direcció de l’execució del contracte i com a responsable del contracte a
la Sra. Elisabet Claró Tolsau, arquitecta municipal, així com a coordinadora de seguretat i salut, de
conformitat amb 7.2. segon paràgraf del RD 1627/1997.
Vint-i-quatrena.- Delegat d’obra del Contractista
L’empresa contractista designarà expressament un “Delegat d’obra”, amb anterioritat a l’inici de l’obra,
perquè l’Ajuntament l’accepti i tingui capacitat suficient per desenvolupar les funcions que li són
pròpies.
Vint-i-cinquena. Resolució d’incidències
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del
contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar
les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS
Vint-i-sisena. Abonaments a l’empresa contractista
26.1. La direcció facultativa de l’obra expedirà dos certificacions, que comprendran, com a mínim, el
50%, de l’execució de l’obra executada.
26.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord
amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en
l’article 198 de la LCSP.
26.3 La factura es presentarà telemàticament a la plataforma e-FACT del consorci d’Administració
Oberta de Catalunya, a la qual es podrà accedir a través d’un enllaç disponible a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Alt Àneu.
La factura haurà de ser conformada i validada pels responsables, una vegada aprovada per l’òrgan
competent de la corporació, dintre del termini legalment establert
Amb la presentació de la factura, el contractista haurà de fer arribar al servei d’intervenció municipal la
documentació següent, d’acord amb l’article 42 de l’Estatut dels Treballadors:
1. Document acreditatiu d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
2. Relació de treballadors adscrits al contracte.
3. Document acreditatiu conforme aquets treballadors estan afiliats i donats d’alta a la
Seguretat Social i, conforme estan al corrent del cobrament de les seves assignacions salarials.
26.4 Les dades identificatives de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat
pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa contractista haurà de fer constar en
les factures corresponents, són les següents:
- Òrgan administratiu amb competències amb matèria de comptabilitat pública: Intervenció.
- Òrgan de contractació: Junta de Govern Local.
- Destinatari: Ajuntament d’Alt Àneu
26.5 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials
26.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions
establerts en l’article 200 de la LCSP.

Vint-i-setena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme, així com
també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les
omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els
danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que
requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a
conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.
Per tant, està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de responsabilitat civil d’import que
cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del
contracte i el període de garantia (art. 196 i 197 LCSP).

Vint-i-vuitena. Altres obligacions de l’empresa contractista
En tot cas són obligacions de l’adjudicatari les següents, les quals s’hauran de complementar amb els
establertes al plec de prescripcions tècniques.
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1. El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o
materials suficients per a l’execució del contracte.
2. El contractista ha de complir, sota la seva responsabilitat, les disposicions vigents en matèria
laboral, fiscal, de protecció a les persones minusvàlides, de Seguretat Social i de seguretat i salut en
el treball.
3. També haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos necessaris per a l’execució de l’obra, llevat
dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències municipals.
4. El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractat per a l’execució del contracte sigui
informat i format vers els riscos inherents a les tasques que desenvolupen.
5. El contractista ha d’especificar abans de l’inici de l’actuació, la relació del personal adscrit a la
realització de l’objecte del contracte, acreditant la seva afiliació i situació d’alta a la seguretat social, i
comunicar, en el seu cas, qualsevol modificació que es produeixi.
6. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats
en els béns abans del seu lliurament a l'Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora
al rebre'ls.
7. El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures destinades a promoure la igualtat
entre homes i dones.
8. El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la interpretació tècnica del
contracte li doni el director de l’obra.
9. El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració l’accés a tota la informació, tant
documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.
10. El contractista ha de conservar el llibre d’ordres i llibre d’incidències.
11. Les obres hauran d’estar degudament senyalitzades durant la vigència del contracte, cosa que
serà vigilada pel director d’obres.
12. El contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes a la Llei 3/2007, del 4
de juliol, de l’obra pública, una memòria final que ha de tenir el contingut establert en l’article 49 de la
Llei esmentada.
13. -El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses següents:
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació d’organismes
oficials o particulars.
- Les derivades de la verificació dels anàlisis i assajos que siguin necessaris de materials,
equips, maquinària, instal·lacions i/o unitats d’obra, fins a un import màxim del 2 % del
pressupost d’adjudicació (clàusula 8.4 plec de prescripcions tècniques).
- Les derivades del desenvolupament del Pla de Seguretat i Salut (clàusula 6.2 del plec de
prescripcions tècniques).
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada del cartell informatiu conforme les
obres estan finançades per administracions públiques
- També les tanques publicitàries que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta
de mesures d’informació que s’acordin.
- El contractista està obligat a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per a indicar
l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a
causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, el contractista
ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà
obligat a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.
14. El contractista s’obliga a la gestió de residus.
15. El contractista s’obliga a deixar net l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de l’obra.
16. El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, amb
relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte.
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17. La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de
l’execució de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració
contractant responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament
ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

Vint-i-novena. Prerrogatives de l’Administració
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de contractació
ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment,
modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista
arran de la seva execució, suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els
efectes.
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats desenvolupades per
l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i amb els límits que estableix la
LCSP.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius.
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment establert
en l’article 191 de la LCSP.

Trentena. Modificació del contracte (art. 242 en relació a l’article 206 LCSP)
30.1 Seran obligatòries pel contractista l’execució de les modificacions que impliquin, aïlladament o
conjuntament, una alteració de la seva quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte
IVA exclòs, de conformitat amb l’article 206.1 LCSP. En aquest cas, la modificació s’acordarà per
l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari,
el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP.
30.2 La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin
els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el procediment regulat a l’article
191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP.
30.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153
de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec.
30.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i
de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació,
tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en
el perfil de contractant.
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V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I LA
REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE.

Trenta-unena. Successió i Cessió del contracte
31.1 Successió en la persona del contractista -article 98 LCSP-:
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte continuarà
vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i
obligacions que en dimanen.
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i les
obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició
de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats
beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el
patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del
contracte.
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi produït.
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o reemplaçar, a
criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, atenent al risc que
suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva conserva la seva vigència fins que
estigui constituïda la nova garantia.
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no reuneix
les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a tots els efectes
com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.
31.2 Cessió del contracte -art. 214 LCSP-:
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista
a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat
raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva
de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:
- L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el termini
de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització de la
cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.
- L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Amb les
excepcions que estableix el propi article 214.2.b) LCSP.
- La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura pública.
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial
de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del
contracte.
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
l’empresa que cedeix el contracte.

Trenta-dosena. Subcontractació
32.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la prestació
objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de
característiques.
32.2 Les empreses licitadores han d’indicar a la declaració responsable la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui vagin a
encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes s’ha d’indicar
en la declaració responsable i s’ha de presentar uns declaració responsable per cadascuna de les
empreses que es té previst subcontractar.
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32.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a
molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure
subcontractes amb empreses diferents de les mencionades a la declaració responsable, indicant la
part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals de la nova empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta
per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar.
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de
la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva aptitud.
32.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre
els nous subcontractes.
32.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i circumstàncies
regulades en l’article 215 de la LCSP.
32.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o
de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la
subcontractació, té, en funció de la repercussió en l’execució del contracte, la repercussió de
penalitats, concretament la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat fins a un 50 % de
l’import del subcontracte.
32.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El coneixement que l’Administració tingui
dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del
contracte principal i dels subcontractes.
32.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses en
alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.
32.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones
treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
32.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
32.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel
que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i a
les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en
la clàusula vint-i-dosena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

Trenta-tresena. Revisió de preus
En aquest contracte no opera la revisió de preus -art. 103 LCSP-.
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE.

Trenta-quatrena.- Recepció de les obres- art. 244 LCSP-.
34.1. Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu designat per
l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de la direcció de les obres i el
contractista assistit, si ho estima oportú, del seu facultatiu.
34.2 Dins el termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de contractació haurà
d’aprovar la certificació final d’obres executades, de conformitat amb la clàusula 26.1
34.3 Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions previstes, el funcionari
tècnic designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta, les donarà com a rebudes,
aixecant la corresponent acta i començarà el termini de garantia.
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el Director de les
mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un termini màxim
de 5 dies hàbils per esmenar-les, si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat,
se li podrà atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Trenta-cinquena.- Termini de garantia
35.1. El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat R del quadre de característiques i començarà a
computar, amb la data de realització de l’acta de recepció de les obres.

35.2 Dins el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat de les obres. Si fos
favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, llevat del casos de responsabilitat
per vicis ocults –art. 244 LCSP- , procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació
del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions pendents que haurà d’efectuar-se en el
termini de 60 dies.
En el cas que l’informe no fos favorable i els defectes observats tinguessin origen en deficiències en
l’execució de l’obra i no al seu ús, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar
les oportunes instruccions al contractista per la deguda reparació de lo construït, concedint-li un
termini màxim de fins a un mes per fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia.

Trenta-sisena.- Responsabilitat per vicis ocults.
Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults, degut a
d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es
manifestin durant el termini de 15 anys a comptar des de la seva recepció. Si transcorregut aquest
termini no s’ha manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del
contractista- art. 244 LCSP

Trenta-setena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del les establertes als articles 211 i 245 de la LCSP.
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 212,
213 i 246 de la LCSP.
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en
l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP.
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VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE NUL·LITAT
CONTRACTUAL.

Trenta-vuitena. Règim de recursos
38.2 Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació procedirà la interposició del recurs potestatiu
de reposició, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

38.3 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de l’Administració
són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010,
del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la
legislació bàsica del procediment administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

Trenta-novena. Règim d’invalidesa
Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

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