PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE HAN DE
REGIR LA SELECCIÓ DE PATROCINADORS DE LES
ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PEL PATRONAT
MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA SELECCIÓ
DE PATROCINADORS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES ORGANITZADES PEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE TARRAGONA
Clàusula 1. OBJECTE I CONCEPTE
És pràctica habitual que els ens locals puguin acceptar patrocinis amb la finalitat de
promoure la participació d’iniciatives privades en el desenvolupament de finalitats d’interès
general, com ara activitats esportives, culturals, educatives, festivitats, etc., suposant una
font d’ingressos que coadjuven al finançament dels citats esdeveniments.
L'objecte d'aquest plec és fixar les condicions que regiran la selecció per part del Patronat
Municipal d’Esports de Tarragona (en endavant PMET), dels patrocinadors de les diverses
activitats esportives que el PMET organitzi i les condicions dels contractes a subscriure.
No estan inclosos en l’àmbit d’aquest plec les aportacions en espècies ni d’altres que en
concepte de mecenatge s’articulin sota la forma de convenis de col·laboració.
Clàusula 2. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC
El Patrocini es defineix en l’article 22 de la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de
Publicitat. Segons aquest precepte el contracte de patrocini publicitari és aquell pel que el
patrocinat, a canvi d’un ajut econòmic per a la realització de la seva activitat esportiva,
benèfica, cultural, científica o d’altra naturalesa, es compromet a col·laborar en la publicitat
del patrocinador.
Els contractes de patrocini contemplats en el present plec tindran naturalesa privada i es
regiran per l’establert a la Llei 34/1988, d’11 de novembre, general de publicitat, per
l’establert en el present plec de condicions tècniques i en les condicions especifiques que si
s’escau s’estableixin.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del
contingut d’aquestes condicions i de la totalitat de la documentació que les conformen.
D’acord amb l’article 4, lletra m) del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant TRLCSP) aquests contractes de patrocini com a mitjà per a l’obtenció d’ingressos
del PMET, estan exclosos de l’àmbit d’aplicació de la llei de contractes en tant que en
aquests contractes és l’ens, organisme o entitat del sector públic el que s’obliga a col·laborar
en la publicitat del patrocinador, per tant és qui presta el servei.
No obstant, d’acord amb l’establert en l’apartat 2 de l’article 4 del TRLCSP s’aplicaran els
principis de la llei de contractes per resoldre’n els dubtes i llacunes que puguin presentar-se.
Les aportacions dineràries realitzades en concepte de patrocinis al PMET tindran la
consideració d’ingrés no tributari de dret privat.
Clàusula 3. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DEL PATROCINADOR
3.1.- Publicitat al perfil de contractant
El PMET publicarà al Perfil del Contractant les diverses activitats esportives objecte de

patrocini mitjançant els respectius dossiers de patrocini de cadascuna de les activitats i les
condicions específiques que, si s’escau, hagin de regular aquells patrocinis en concret.
En cas que no s’estableixin d’altres condicions particulars, el patrocini es regirà per
l’establert en les presents condicions generals.
L’anunci de la convocatòria per a la selecció de cada patrocini específic es publicarà al perfil
del contractant.
3.2.- Valor econòmic i contraprestacions publicitàries del patrocini
En els dossiers de patrocini que es publiquin per a cada activitat, s’especificaran les diverses
aportacions econòmiques mínimes i les contraprestacions publicitàries previstes per a cada
nivell de patrocini.
Els imports econòmics s’expressaran amb l’IVA exclòs.
3.3.- Requisits del patrocinador
Per tal de poder ostentar la condició de patrocinador del PMET caldrà reunir els següents
requisits:
- Ser persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat
d’obrar i no estiguin incurses en prohibició de contractar.
- Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb
l’Ajuntament de Tarragona
A fi d’acreditar el compliment d’aquests requisits els licitadors hauran de presentar en el
moment de la licitació la declaració responsable segons model que figura en l’Annex 1
indicant que compleix les condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració
d'acord amb l'art 146 del TRLCSP.
No obstant, en qualsevol moment l’òrgan de contractació podrà sol•licitar que els licitadors
aportin la documentació acreditativa del compliment de les condicions establertes per poder
resultar adjudicatari del contracte, d’acord amb el citat precepte.
Tots els licitadors hauran d’assenyalar un domicili per a la pràctica de notificacions. Aquesta
circumstància podrà ser complementada indicant un nombre de telèfon i fax, així com una
adreça de correu electrònic. En el cas que sigui possible realitzar notificacions telemàtiques i
el licitador doni el seu consentiment a la utilització del dit sistema en el procediment
d’adjudicació i execució del contracte, haurà d’emplenar les dades corresponents previstes a
l’Annex 3.
3.4.- Presentació de les propostes de patrocini
3.4.1. Termini de presentació
Els interessats a concursar en el citat patrocini hauran de presentar la seva proposició dins
del termini que s’estableixi en l’anunci de licitació, a comptar des de l’endemà de la seva
publicació al perfil de contractant.

3.4.2. Lloc de presentació de les proposicions
Les proposicions, juntament amb la documentació, es presentaran en sobre tancat en el
Registre General del PMET (C/ Riu Siurana, s/n), en horaris d’oficina, dins del termini que
assenyali l’anunci de licitació que es publicarà al perfil de contractant.
Quan les proposicions es
d’imposició de la tramesa a
l’òrgan de contractació, en
mitjançant correu electrònic,
d’aquests dos requisits no
finalització del termini.

trametin per correu, l’empresari haurà de justificar la data
les Oficines de Correus, en el termini establert, i comunicar a
el mateix dia, la data i hora en què ha presentat l’oferta,
telegrama o fax que s’enviarà al PMET. Sense la concurrència
serà admesa la proposició si es rep amb posterioritat a la

No obstant, transcorreguts deu dies naturals (cinc dies en cas de tramitació urgent) següents
a la data indicada sense que s’hagi rebut la proposició, aquesta no s’admetrà en cap cas.
La presentació de proposicions pressuposa per part del licitador l’acceptació incondicionada
de les clàusules d’aquest plec i la declaració que reuneix totes i cadascuna de les condicions
exigides per contractar amb el PMET.
Els licitadors tenen el dret a no presentar, dins del sobre de documentació formal, aquells
documents que ja estiguin en poder del PMET, sempre que es mantingui la vigència de les
dades que obren en poder de l'administració i es faci constar en el moment de presentació
en quin moment, expedient i departament han estat presentats.
3.4.3. Forma que han de presentar-se les proposicions.
Cada licitador presentarà un sobre tancat i signat per ell mateix o persona que el representi,
en els que s’haurà d’indicar: la raó social i denominació de l’entitat licitant, domicili fiscal,
telèfon, fax i adreça de correu electrònic, així com el títol del procediment al que es presenta
(indicant el número de lot, si és el cas ) i el número d'expedient, i contindrà:
 La declaració formal conforme reuneix els requisits per participar en la licitació segons
model que s’annexa
 La proposició econòmica ajustada al model que s’inclou en aquest plec
Amb caràcter general, es fixarà com a únic criteri de selecció el preu. En aquest cas, les
empreses licitadores hauran de presentar una oferta econòmica a l’alça en concepte de
patrocini per a cada activitat municipal a la qual vulguin patrocinar.
Les empreses patrocinadores, en el moment de presentar les seves ofertes als diversos
nivells de patrocini previstos en cada dossier d’activitat, han de manifestar explícitament a
quin nivell de patrocini opten i si ho fan amb el requeriment d’exclusivitat en la seva categoria
de producte o negoci, i especificar la categoria que volen mantenir en exclusiva sense que hi
concorri com a patrocinadora cap altra marca competidora.
Les empreses patrocinadores poden presentar les seves ofertes per un màxim de 3 anys o
de tres edicions en el cas d’activitats periòdiques. En cas de resultar guanyadora una
empresa que ha dipositat una proposta plurianual, el contracte de patrocini subscrit serà pel
període proposat.

En cas que es fixin condicions específiques per una determinada convocatòria, i en elles
s’estableixin altres criteris de selecció a més del preu es podrà exigir la presentació en
sobres separats. En aquest cas es presentaria en un sobre a banda (sobre B) la
documentació tècnica a aportar pels licitadors relativa als criteris d’adjudicació no avaluables
automàticament.
Clàusula 4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Amb caràcter general el criteri únic per puntuar les ofertes rebudes serà el preu, salvat que
en convocatòria especifica es fixi algun criteri addicional.
L’adjudicació es farà a la proposició econòmicament més avantatjosa, que serà aquella que
obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles proposicions admeses a licitació.
En cas que es produeixi un empat amb el preu de diverses propostes que optin a un mateix
nivell de patrocini que no pugui encabir-les (bé per limitació de la quantitat de marques
patrocinadores d’aquell nivell, o bé per requeriment d’exclusivitat en categoria de producte o
negoci), es procedirà a atorgar el contracte de patrocini amb el licitador que hagi presentat
amb anterioritat l’oferta.
L’obertura de les ofertes s’efectuarà per la presidència del PMET, assistida per un
representant de l’organisme, en acte públic que s’anunciarà al perfil de contractant.
Del citat acte s’aixecarà acta.
Clàusula 5. CLASSIFICACIÓ I SELECCIÓ DEL PATROCINADOR
Transcorregut el termini per a la presentació de les ofertes, la presidència del PMET
classificarà els candidats admesos en forma decreixent i decretarà l’adjudicació a l’empresa
que hagi estat classificada en primer lloc requerint-la per tal que en un termini màxim de 15
dies hàbils des de la recepció de la notificació procedeixi a la signatura del contracte.
Aquesta classificació es publicarà al perfil de contractant.
Prèviament a la signatura del contracte el patrocinador haurà d’aportar la següent
documentació que s’incorporarà a aquest:
 Si es tracta d’una empresa estrangera, aportarà una declaració expressa de sotmetre’s a
la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a totes les incidències
que, de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.
 Documentació acreditativa conforme l’adjudicatari disposa d’una pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil pels danys i/o perjudicis que es puguin produir com a conseqüència
de l’execució de l’objecte del contracte de patrocini, per una quantia de 300.000 €
La formalització del contracte privat s’efectuarà en document administratiu que s’ajustarà
amb exactitud a les condicions de la licitació, constituint aquest document títol suficient per

accedir a qualsevol registre públic. Si el contractista sol•licita que el contracte s’elevi a
escriptura pública seran de càrrec seu les despeses corresponents.
Clàusula 6.- ALTRES OFERTES.
Transcorregut el termini inicial de presentació d’ofertes, el PMET podrà seguir rebent ofertes
d’altres empreses patrocinadores fins a dos mesos abans de l’inici de l’activitat patrocinada,
però només seran valorades i adjudicades en cas que no afectin cap dels drets atorgats pels
contractes subscrits amb els patrocinadors que han presentat les ofertes dintre del primer
termini.
Clàusula 7.- OBLIGACIONS LABORALS, SOCIALS I ECONÒMIQUES DEL
CONTRACTISTA
A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, el
contractista quedarà obligat al compliment de les següents obligacions:
Al compliment de les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, seguretat social,
prevenció de riscos laborals i legislació mediambiental. L’incompliment d'aquestes no
implicarà cap responsabilitat per al PMET.
A aplicar, en executar el contracte, mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i
dones en el mercat de treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de
22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
En l’elaboració i presentació de l’oferta del contracte, ha d’incorporar la perspectiva de
gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.
A pagar les despeses i impostos derivats dels anuncis oficials i, si escau, de la formalització
del contracte, i les taxes per la prestació dels treballs facultatius de qualsevol índole que
resultin d'aplicació segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes
assenyalin.
En general, el contractista respondrà de totes les obligacions que li vénen imposades en el
seu caràcter d’empleador, així com del compliment de les normes que regulen i
desenvolupen la relació laboral o de qualsevol altre tipus, existent entre aquell, o entre els
seus subcontratistes i els treballadors d’un o altre, sense que pugui repercutir contra
l’Ajuntament cap multa, sanció o qualsevol tipus de responsabilitat per incompliment
d’alguna d’elles, que poguessin imposar-li els Organismes competents.
En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà al PMET per les quantitats que es veiés
obligat a pagar per incompliment de les obligacions aquí consignades, encara que això li
vingui imposat per resolució judicial o administrativa.
Es considerarà obligació essencial, l’incompliment de la qual serà causa de resolució, el
trobar- se l’adjudicatari en qualsevol moment al corrent de les seves obligacions tributàries i
amb la seguretat social.
Confidencialitat
El contractista haurà de respectar la confidencialitat de la informació d'aquesta mena a què

tingui accés amb ocasió de l'execució del contracte. Aquest deure es mantindrà durant cinc
anys, si no s'estableix res diferent en els plecs o en el contracte.
Clàusula 8. IMPORT DEL PATROCINI I INGRÉS
El pagament de l’import ofert pel patrocini es farà efectiu mitjançant ingrés a la Tresoreria del
PMET que expedirà la corresponent factura.
El citat ingrés s’haurà de dur a terme en el termini acordat per ambdues parts en el moment
de la signatura del contracte de patrocini.
Clàusula 9. ÒRGAN COMPETENT
La presidència del PMET serà l’òrgan competent per aprovar la convocatòria, efectuar
l’anunci de la licitació, classificar les propostes i adjudicar i formalitzar el contracte.
Al contracte es determinarà qui n’assumirà el control i seguiment de la seva execució.
Tarragona, 2 d’octubre de 2017

Ernesto Alcaine Mur
Secretari delegat

Ramon Cuadrat Garcia
Director gerent

ANNEX 1
MODEL
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE INCOMPATIBILITATS I CAPACITAT PER A
CONTRACTAR I ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES
En/Na................................................................................., amb DNI núm............................,
en nom propi, o com a representant de l’empresa..................................,
amb domicili a ...................................... carrer ....................................... i codi d’Identificació
Fiscal núm. ....................................
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT
1.- Que l'empresa que represento compleix les condicions establertes legalment per
contractar amb l'Administració d'acord amb l'art 146 del TRLCSP.
2.- Que dels òrgans de govern i administració d’aquesta empresa, no forma part cap de les
persones a qui es refereix la Llei 12/95 d’11 de maig, sobre incompatibilitat d’alts càrrecs.
3.- Que ni l'empresa que represento, ni cap dels membres dels òrgans de govern i
administració, estan incursos en cap de les prohibició de contractar regulades als articles
60 i 61 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
4.- Que l’empresa que represento està facultada per a contractar amb l’Ajuntament de
Tarragona, ja que disposa de les condicions d'aptitud i capacitat per contractar amb el
Sector Públic previstes a la Secció primera del capítol II, Títol II del Llibre I del text refós de
la Llei de contractes del sector públic (arts. 54, 56, 57 i 59).
5.- Que compleixo tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa
referència a l’obertura, instal·lació i funcionament legal de l’empresa.
6.- Que l’empresa que represento està al corrent del compliment de les obligacions
tributàries i socials, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Seguretat
Social.
Així mateix, respecte a l'obtenció directa, per part de l'Ajuntament, de la informació sobre el
compliment de les obligacions de l'empresa a la que represento amb l'Administració
Tributària i la Seguretat Social:

NO autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat
Social i l'Agència Tributaria.

SI autoritzo a l'administració que obtingui directament les dades de la Seguretat
Social i l'Agència Tributaria
I perquè tingui efectes en l’expedient de Contractació del PMET, signo la present
Declaració sota la meva responsabilitat i amb el segell d’aquesta empresa,
a ..........................
(Segell)
Signat...............................................

ANNEX 2
MODEL DE PROPOSICIÓ
CRITERIS AUTOMÀTICS
En/Na...................................................amb DNI núm. .......................................expedit
........................amb domicili, a efectes de notificació a............................................ al
carrer ................... núm. ...........pis........, adreça electrònica....................................... i
telèfon de contacte............................ que actuo en nom propi (o en representació de)
..............................
EXPOSO:
1.- Que estic assabentat del procés convocat pel PMET, per a la selecció dels
patrocinadors de .......(nom de l’activitat).............., i de les condicions tècniques i
econòmiques – administratives que regiran el contracte, i accepto íntegrament les
esmentades clàusules i ofereixo el patrocini de l’empresa que represento per
optar al nivell de............. (patrocinador principal / patrocinador / col·laborador /
etc.)....... durant ........... (un any/edició, dos anys/edicions, tres anys/edicions), amb el
següent desglossament:
Import anual: ............................. € sense IVA (indicar-ho amb lletres i nombres)
Per un temps de ................ anys o edicions (màxim 3)

Tipus d'IVA (...%)

Preu sense IVA
Import de l'IVA
Preu
Preu
pel total
temps

.....................................€
.....................................€
.....................................€
de .....................................€


Es requereix exclusivitat en la categoria de producte o negoci: .........................
(només en cas que s’opti als dos màxims nivells previstos al dossier de patrocini).
El preu ofert inclou impostos i qualsevol altra despesa que es pugui produir, excepte
l'Impost sobre el Valor Afegit
3.- Que als efectes del contemplat en l’art. 152 del TRLCSP i 86 del RTLCAP per al càlcul
de les ofertes que presenten valors anormals o desproporcionats DECLARO:
o
Que NO hi ha altres empreses pertanyents al mateix grup d’empreses que la que
represento que també concorri individualment a aquesta mateixa licitació
o
Que l’empresa ......................... pertany al mateix grup d’empreses que la que
represento y també concorre individualment a aquesta mateix licitació
................................de .............................de
....................... SIGNATURA

ANNEX 3.- NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES
En/Na........................ amb DNI núm......................................., en nom propi, o com a
representant de........................................, amb domicili a ...................................... carrer
....................................... i Codi d’Identificació Fiscal núm. ....................................,
assabentat de l’anunci publicat al perfil de contractant del dia..................................., i de
les condicions i requisits que s’exigeixen per a la selecció dels patrocinadors
de..................................
 NO autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració per a
la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de
contractació(només admissible per a persones físiques atesa l’obligació legal que regeix per
les persones jurídiques)
 SI autoritzo la utilització de mitjans electrònics per part de l’Administració per a
la realització de les notificacions administratives en aquest procediment de contractació,
d’acord amb les següents dades:
Persones autoritzades a rebre les notificacions (amb un màxim de dos):
Nom i cognoms

NIF

Adreça de correu on rebre els avisos de
les notificacions telemàtiques

Les notificacions electròniques es realitzaran mitjançant la plataforma eNotum:
http://www.aoc.cat/Inici/SERVEIS/Relacions-amb-la-ciutadania/e-NOTUM
Addicionalment,
-  NO autoritzo
-  SI autoritzo
al PMET a que ens trameti comunicacions relatives a activitats o novetats relatives a la
contractació pública que realitzi, o que realitzin organismes i empreses dependents.
Tarragona, a ..... de .................. de Signat

