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1. Antecedents i justificació de les necessitats detectades
Atès que l’actual contractació d’aquests subministraments i serveis per la producció gràfica, el
manipulat, el transport i lliurament del material gràfic comunicacional i publicitari de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, expedient núm. AJT/5166/2020, finalitzarà la seva
vigència el proper 31 de juliol de 2021.
Vist que la impressió de diversos productes de comunicació i informació (cartells, fulletons,
díptics, entre altres) és una activitat necessària per a la difusió dels serveis municipals,
convocatòria a òrgans de participació ciutadana, afectacions a la mobilitat, obres a la via
pública, activitats socials i culturals i campanyes de comunicació endegades per l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat. La necessitat pública que es pretén satisfer és informar a la
ciutadania els serveis, les activitats i esdeveniments d’interès ciutadà organitzats per
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat o com a col·laboració amb associacions i entitats de
la ciutat.
Així mateix, aquesta comunicació requereix la impressió en paper d’un seguit de publicacions
ordinàries de petit format, per poder fer arribar aquesta informació al conjunt de la ciutadania,
i d’aquesta manera aconseguir una difusió àmplia dels serveis que presta l’Ajuntament i de les
activitats de tota mena (educatives, culturals, lúdiques, socials, etc.), que es programen al
llarg de l’any.
Es tracta d’una eina necessària perquè tothom tingui a mà aquelles informacions d’interès que
l’Ajuntament vol comunicar a la població en general. En una gran majoria dels casos, suposa
fer un tiratge important d’exemplars del material en qüestió per poder dur a terme el
repartiment entre els habitatges existents a la vila. En d’altres casos, s’ha de fer el tiratge
suficient d’impresos per fer-ne una distribució a través dels equipaments municipals.
Conseqüentment, la no contractació d’aquest subministraments i serveis impossibilitaria la
impressió d’aquestes publicacions i, per tant, la ciutadania no tindria accés a una informació
àmplia relativa a tota mena de serveis i activitats d’interès que ofereix l’Ajuntament. L’amplitud
de la informació que necessiten diferents activitats i serveix requereix la inclusió de
nombroses dades bàsiques (dates, horaris, títols, descripcions, responsables, tarifes, etc.),
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que fan imprescindible la impressió en paper d’aquest tipus de comunicació, a fi de que la
ciutadania disposi d’un document imprès que pugui consultar amb tota l’extensió, atenció i
temps necessari. Aquesta qualitat no la poden garantir altres mitjans, com la ràdio, les
pantalles electròniques o les xarxes socials, que difonen el missatge informatiu de manera
més sintètica i instantània.
Exposades les necessitats detectades, es pot concloure que l’Ajuntament de l’Hospitalet no
disposa de mitjans ni recurs tècnics adients per realitzar aquestes actuacions, motiu pel qual
cal procedir a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers, tot d’acord amb l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia,
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte.
D’acord amb els principis exposats, es considera que l’opció més eficient i eficaç que
assegura la millor resposta a les necessitats detectades és la contractació d’aquets serveis i
es considera, tal com prescriu l'article 116.4.e) de la LCSP 9/2017, que hi ha una directa,
clara i proporcional vinculació entre l'objecte i la necessitat satisfeta amb el contracte.
Tanmateix, per tal d’assegurar una continuïtat mínimament òptima del servei suficient per
donar resposta també a aquestes necessitats, alhora de fer possible l’aportació de noves
millores o solucions més eficients i eficaces en futures licitacions a la necessitat detectada, es
considera una durada mínima del contracte de 2 anys i amb possibilitat de pròrroga per un
termini de 3 anys més.
2. Objecte i modalitat de contracte
L'objecte d’aquest contracte, promogut per la Secció de Producció i Promoció de la Ciutat
que depèn del Servei d’Imatge Corporativa i Relacions Externes , consisteix en la producció
gràfica, el manipulat, el transport i lliurament del material comunicacional i publicitari de l’
Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Així doncs, el present contracte conté prestacions pròpies d'un contracte de subministrament i
de serveis, que es troben directament vinculades entre si i mantenen relacions de
complementarietat que exigeixen el seu tractament com a una unitat funcional i, de
conformitat amb l'article 18 de la Llei 9/2017, de contractes del sector Públic, es qualifica de
MIXT. El règim jurídic de la preparació i adjudicació d'aquest contracte es regirà per les
normes del contracte de subministrament ja que aquesta és la prestació principal.
Els codis CPV d’aquest contracte d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de
28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament
europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el Consell sobre els
procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió del CPV, són:
22000000-0 Impresos i productes relacionats
22150000-6 Fullets
22160000-9 Opuscles
22211100-3 Butlletins oficials
22310000-6 Targetes postals
22462000-6 Material de publicitat
22852000-7 Carpetes
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79800000-2 Serveis d'impressió i serveis connexos
Considerant que la millor solució consisteix en la contractació de la producció gràfica, el
manipulat, el transport i lliurament del material comunicacional i publicitari de l’ Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del
contracte són les següents:
1) Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu.
2) Obtenció de matèries primes.
3) Manufacturació del producte
4) Transport o distribució del producte manufacturat.
5) Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos.
6) Tones CO² durant tot el cicle productiu.
Per la qual cosa, qualsevol millora social i/o mediambiental vinculant de forma directa amb
qualsevol fase en l’execució d’aquest cicle productiu esdevé una millora qualitativa o
quantitativa que cal ponderar amb el preu del contracte per tal que esdevingui una
contractació eficaç i eficient.
Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri
d’adjudicació són els referits a l’apartat 7 d’aquest informe. Les millores presentades pels
licitadors en aquests aspectes tenen la consideració de condicions especials d’execució.

3. Divisió en lots de l’objecte del contracte
Per la naturalesa i característiques de les prestacions no és possible entendre aquestes com
una realització i aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser
executades de forma independent. A més caldria exigir una coordinació i planificació global
dels treballs per a una correcte execució global de les prestacions que resulta
desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució
d’aquestes.
Així mateix, la divisió en lots implicaria no només perdre les avantatges de l’economia
d’escala i en conseqüència un augment del cost final dels subministres sinó que també
suposaria un excessiu cost administratiu, tant de tramitació com de control posterior.
Per tot això, es permet concloure que les prestacions no poden ser executades de forma
independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte assignació
dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida.

4. Pressupost base de licitació
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4.1 El pressupost base de licitació pels dos anys de contracte, formulat en termes de preus
unitaris i que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l’Ajuntament, és el
591.999,78 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 489.256,02 euros, pressupost
net i 102.743,76 euros en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21 %.
El càlcul del pressupost base de licitació es determina en funció dels preus unitaris previstos
en el projecte, i aquests estan adequats als preus de mercat.
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base
es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest contracte
condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista en funció
dels serveis requerits, i aplicant el percentatge descompte ofert sobre els preus unitaris de
l’Annex LLISTA PRODUCTES MATERIAL GRÀFIC” del plec de prescripcions tècniques
Per tal que les empreses puguin elaborar la seva oferta, en base a la despesa d’anys
anteriors, s’ha estimat que el pes de cada tipologia de producte sobre el total del pressupost
serà el següent:
Descripció

% sobre el total

Adhesius

0,20

Cartes

9,00

Butlletins

0,90

Targetons

0,60

Diplomes

0,30

Acreditacions

0,10

Plànols

0,10

Carpetes

2,00

Cartells

10,00

Octavetes

1,00

Postals

0,30

Punts de llibre

0,30

Punts de CD

0,10

Fullets 1

6,00

Fullets 2

4,00

Fullets 3

2,00

Opuscles 1

48,00

Opuscles 2

2,00

Opuscles 3

3,00

Opuscles 4

10,00

Litografies

0,10

TOTAL

100,00

Al ser adjudicat per preus unitaris, l’Ajuntament no està obligat a exhaurir aquesta despesa en
el cas que les unitats executades siguin inferiors a les unitats previstes en el projecte, pel la
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qual cosa, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir l’import adjudicat, sinó que ho farà en
funció dels preus unitaris previstos en el projecte i realment executats.
El percentatge descompte global que ofereixin els licitadors en la seva proposició econòmica
s’aplicarà a cadascun dels preus unitaris de l’Annex del plec de prescripcions tècniques i el
resultat configurarà els preus unitaris que regiran durant el període de vigència del contracte.
En el preu del contracte es consideraran inclòs qualsevol tribut, taxa o cànon que sigui
d'aplicació, així com totes les despeses que s'originin per a l'adjudicatari com a conseqüència
del compliment de les obligacions contemplades en el plec.
4.2 El càlcul de l’estructura de costos directes i indirectes que determina el pressupost base de
licitació s’ha efectuat a partir de les dades que publica el Banc d’Espanya en relació a les
dades econòmiques de les empreses del sector (codi CNAE C181, Arts gràfiques i serveis
relacionats amb les mateixes). En relació a la despesa de personal, es fa la hipòtesi que el
percentatge de mà d’obra directa és del 70% i el de la mà d’obra indirecta del 30%. Els ratis
sectorials que s’obtenen són els següents:
XIFRA DE VENDES TOTAL MIDES
Exercici: 2019
Percentatges (Q2)
CNAE C181: Arts gràfiques i serveis relacionats amb les
mateixes
R01: valor afegit/xifra neta negocis

40,78%

R02: despesa personal/xifra neta negocis

33,01%
Mà d'obra directa

23,11%

70,00%

Mà d'obra indirecta

9,90%

30,00%

R14: Immobilitzat material/ total actiu

25,84%

R16: xifra de vendes/ total actiu

114,58%

R20: capital circulant/ xifra de vendes

17,45%

R03: resultat econòmic brut/xifra de negocis

6,11%

Interès legal del diner (LPGE: Llei 6/2018))

3,00%

Es selecciona el rati Q2 perquè és una dada unimodal i simètrica (no es consideren els valors
extrems) i dóna la informació en la que es troba la mitjana aritmètica i la mediana dels valors.
A partir dels anteriors ratis financers podem obtenir els ratis de gestió dels costos, i d’aquests,
una estructura de costos directes i indirectes en els termes següents:
ESTIMACIÓ PRESSUPOST BASE
LICITACIÓ TOTAL (2 ANYS)

Estructura de
costos

% en base
estructura

Estructura
PBL total
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de costos

TOTAL COST VENDES (b)

100%-R01

59,22%

289.737,41 €

+b-b2

36,11%

176.685,02 €

% determinat

23,11%

113.052,39 €

(a-b-f-d)

33,47%

163.753,71 €

f1+f2

1,20%

5.871,36 €

f1

R14/R16*ILD

0,68%

3.310,10 €

f2

R20*ILD

0,52%

2.561,26 €

R03

6,11%

29.893,54 €

100,00%

100,00%

489.256,02 €

21 %

102.743,76 €

Materials/subministraments (b1)
Mà d'obra directa (b2)
COSTOS INDIRECTES (c )
COST FINANCER (f)

BENEFICI EMPRESARIAL (d)
TOTAL PBL (2 ANYS), IVA exclòs (a)
Import IVA (21%)
TOTAL PBL (2 ANYS), IVA inclòs

591.999,78 €

Així doncs, a partir de l’anterior quadre es resumeix l’estructura del pressupost, d’acord amb
l’article 100.2 LCSP, en els termes següents:
ESTRUCTURA PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ TOTAL (2 ANYS)
COSTOS DIRECTES

289.737,41 €

COSTOS INDIRECTES

169.625,07 €

BENEFICI EMPRESARIAL

6,11%

29.893,54 €

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (2 ANYS), IVA EXCLÒS

489.256,02 €

IVA

102.743,76 €

21,00%

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ (2 ANYS), IVA INCLÒS

591.999,78 €

Estan inclosos en els preus unitaris de referència les matèries primes; les despeses de
fabricació, transport i logística; les despeses generals i el benefici industrial. Així mateix,
també estan inclosos els costos del personal tècnic necessari en les diferents fases del cicle
productiu, que en cap cas estarien per sota del que marca no solament el Conveni col·lectiu
del sector d’Arts Gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i industries
auxiliars 2019-2020 (codi conveni núm. 99000355011982), sinó també la Resolució de la
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Direcció General de Treball, de data 13 de febrer de 2020, per la que s’han registrat i publicat
les taules salarials per a l’any 2020 de l’anterior conveni.

5. Imputació pressupost municipal
La durada de l’execució d’aquest contracte comporta que la seva despesa s’imputi a diferents
exercicis pressupostaris. En aquest sentit, el pressupost total màxim per a cada període
d’execució s’ha calculat de forma proporcional en funció del valor del preu unitari màxim/mes
(489.256,02 € / 24 mesos) pel nombre de mesos de cada període.
La despesa corresponent a l’exercici 2021 per un import de 123.333,29 € i que només cobreix
l’import corresponent al termini d’execució d’aquest exercici, es farà efectiva amb càrrec a la
partida que consta al certificat de retenció de crèdit núm. 210015503, de data 22 de març de
2021, emès per la Intervenció General.
La despesa dels anys 2022 i 2023, per imports de 295.999,89 € i 172.666,60 €,
respectivament, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària que consta en el
certificat de retenció de crèdit d’exercicis posteriors, números de desconcentració
210012503D i 210011350Y, respectivament, i la seva autorització o realització se subordina al
crèdit adequat i suficient que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals, de conformitat amb l’art. 174 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Així doncs, aquest pressupost per aquest exercici i als successius, la despesa corresponent
anirà amb càrrec als pressupost i partides següents:

Orgànic

Import net

2021

5

226.02.04

9206

01

101.928,34 €

21 21.404,95 € 123.333,29 €

2022

12

226.02.04

9206

01

244.628,01 €

21 51.371,88 € 295.999,89 €

2023

7

226.02.04

9206

01

142.699,67 €

21 29.966,93 € 172.666,60 €

TOTAL 489.256,02 €

% IVA

Any Mesos Econòmic Programa

Import IVA

102.743,76
€

Import total

591.999,78 €

En els supòsits previstos legalment, es podrà procedir al reajustament de la seva imputació
pressupostaria si per motius aliens al contractista el contracte no pot ser executat dins el
termini previst i comporta que la seva execució finalitzi en un exercici pressupostari posterior
al previst.
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El reajustament requerirà l’informe del responsable del contracte exposant els motius o
causes que han comportat l’endarreriment de la seva execució, la conformitat prèvia del
contractista i l’informe de la Intervenció.

6. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, així com les seves possibles modificacions i
pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als
efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
Pressupost net
Pressupost net modificacions
eventuals
amb increment
pròrrogues
del cost
econòmic

Anualitat /
Període
d’execució

Pressupost net
prestació

2021 (01/0831/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2022 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2023 (01/0131/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €

SUMA

2023 (01/0831/12)

101.928,34 €

20.385,67 €

122.314,01 €

2024 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2025 (01/0131/12)

244.628,01 €

48.925,60 €

293.553,61 €

2026 (01/0131/07)

142.699,67 €

28.539,93 €

171.239,60 €

733.884,03 €

244.628,00 €

1.467.768,05 €

TOTAL

489.256,02 €

7. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada
a cada criteri respecte del total de criteris a considerar
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitatpreu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:
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Criteris automàtics

Màxim 100
punts

7.1

Major percentatge de desomple global i únic sobre els preus
unitaris dels productes definits a l’Annex del plec de prescripcions
tècniques

56 punts

7.2

Reducció dels terminis màxims de lliurament dels treballs
definitius

28 punts

7.3

Reducció del termini màxim de presentació de les proves de color

6 punts

7.4

Reducció del termini màxim de lliurament del servei urgent
d’impressió i manipulat

6 punts

7.5

Etiquetes i/o certificats i/o declaracions mediambientals

4 punts

Valoració dels criteris automàtics:
7.1 Valoració del major percentatge de descompte únic i global sobre tots els preus
unitaris dels productes definits a l’Annex del plec de prescripcions tècniques, fins a
un màxim de 56 punts
Representa el 56 % del total de puntuació a obtenir. S’atorgarà la màxima puntuació, de 56
punts al licitador que formuli el major percentatge de descompte global el qual s’aplicarà a
cadascun dels preus unitaris establerts en l’Annex del plec de prescripcions tècniques. I 0
punts a la que no ofereixi cap percentatge de descompte. La resta d’empreses licitadores
seran valorades proporcionalment d’acord amb la fórmula següent:
Po= 56 X Oi
Om
On:
Po= Puntuació de l’oferta i
Oi= Percentatge descompte (%) de l’oferta a valorar i
Om= Major percentatge descompte (%)de les de les ofertes acceptades.
Molt Important: el percentatge descompte únic i global s’aplicarà a cadascun dels preus
unitaris establerts en l’Annex del plec de prescripcions tècniques. Quan s’apliqui
aquest percentatge descompte i resulti un preu unitari amb més de 4 decimals, es
tindran en compte un màxim de 4 decimals amb el corresponent arrodoniment.
Justificació criteri econòmic: Per valorar les proposicions presentades es tindrà en compte
el descompte únic i global ofert pels licitadors com a criteri directament vinculat a l’objecte del
contracte, tenint en compte que els punts s’atorgaran en funció de fórmules. Es considera que
les empreses que optin a la licitació poden reduir el cost dels preus unitaris, per la qual cosa
poden presentar una oferta econòmica que millori el preu/unitat i preu/servei del contracte que
9/24

implica reduir directament la seva despesa que és objectiu i interès municipal. A més,
s’estima justificat adjudicar a aquest criteri un valor del 56 % del total de la puntuació, atès
que la qualitat del producte a subministrar està ben definida a l’Annex del plec de
prescripcions tècniques.
7.2 Valoració de la reducció dels terminis màxims de lliurament dels treballs definitius
establerts a la clàusula 3.3. del plec de prescripcions tècniques (fins a un màxim
de 28 punts):
S’assignarà 0 punts als licitadors que no millorin cap dels diferents terminis de lliurament
establerts a l’apartat 3.3 al plec de prescripcions tècniques. Els licitadors poden optar per
oferir millores per a cadascun dels terminis de lliurament o només per alguns.
Els terminis màxims de lliurament oferts pels licitadors seran en dies sencers i no es podran
fraccionar en franges inferiors a un dia. A més, en cap cas aquests terminis podran ser
inferiors a 1 dia hàbil.
Les millors propostes de cadascuns dels terminis de lliurament, que seran les que ofereixin un
termini de lliurament inferior, rebran la màxima puntuació d’acord amb la fórmula següent, que
serà aplicada igualment a cadascuna de les ofertes per obtenir la seva puntuació respectiva, i
també s’aplicarà a cadascuns de les tipologies de terminis de lliurament:

Pt.= 7 X Millor termini ofert d’entre totes les ofertes presentades
Termini a valorar
S’aplicarà l’anterior fórmula a cadascuns dels terminis de lliurament, independentment de la
tipologia de producte i del seu tiratge, tal com es desglossa a continuació:
Terminis màxims de lliurament establert a
l’apartat 3.3. plec de prescripcions tècniques de
qualsevol tipologia de producte i tiratge

Puntuació màxima

2 dies hàbils

7 punts

3 dies hàbils

7 punts

4 dies hàbils

7 punts

5 dies hàbils

7 punts

TOTAL

28 punts

Els terminis de lliurament oferts per l’adjudicatari seran els terminis contractuals i s’aplicaran a
qualsevol tipologia de producte
Justificació criteri: Tenint en compte la necessitat de disposar d’un servei efectiu i eficaç, es
puntua a les empreses que redueixin els terminis de lliurament dels diferents productes
establerts a la clàusula 3.3 del plec de prescripcions tècniques.
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7.3 Valoració de la reducció del termini màxim de presentació de les proves de color
establert a la clàusula 3.1. del plec de prescripcions tècniques (fins a un màxim de
6 punts):
Termini màxim establert a l’apartat
3.1. plec de prescripcions tècniques

A les 11:00 hores de l’endemà al matí

Termini ofert pel licitador

Puntuació

A les 10:00 hores de l’endemà al matí

2 punts

A les 9:00 hores de l’endemà al matí

4 punts

A les 8:00 hores de l’endemà al matí

6 punts

Justificació criteri: Tenint en compte la necessitat de disposar d’un servei flexible i eficient,
es puntua a les empreses que redueixin el termini de lliurament de les proves de color quan
ho requereixin les característiques de la feina, de conformitat amb el cinquè paràgraf de la
clàusula 3.1. del plec de prescripcions tècniques.
7.4 Valoració de la reducció del termini màxim de lliurament del servei urgent
d’impressió i manipulat establert (fins a un màxim de 6 punts):
Termini màxim establert a l’apartat 3.3.
plec de prescripcions tècniques

12 hores

Termini ofert pel licitador

Puntuació

11 hores

2 punts

10 hores

4 punts

9 hores

6 punts

Justificació criteri: Tenint en compte els casos de força major que es puguin donar al llarg
de l’execució d’aquest contracte, es puntua a aquelles empreses capaces de donar una
resposta ràpida a aquestes eventualitats, de conformitat amb l’últim paràgraf de la clàusula
3.3 del plec de prescripcions tècniques.
7.5 Valoració de les etiquetes i/o certificats i/o declaracions mediambientals que
s’aplicaran a totes les tipologies de productes objecte d’aquesta contractació (fins a
un màxim de 4 punts):
 Ús de paper amb la certificació mediambiental
FSC o similar (2 punts) : la
certificació FSC assegura que la fibra verge amb la qual s’ha realitzat el paper
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procedeix de boscos gestionats amb estrictes criteris ambientals i socials. S’acreditarà
mitjançant la presentació de la certificació

FSC o similar.

 La utilització de tintes ecològiques en el procés productiu (2 punts): l'ús de tintes
d'olis vegetals (en impressions òfset), o de tintes de base aquosa o de tòners que
compleixin els requisits d’exclusió de metalls pesants i limitacions en el contingut i
l'emissió de substàncies tòxiques. S’acreditarà mitjançant una declaració responsable.
Justificació criteri: Hem incorporat aquests criteris mediambientals per tal que esdevingui
una contractació socialment responsable.

8. Ofertes anormalment baixes
De conformitat amb el previst a l’art. 149 de la Llei 9/2017 i, als efectes de considerar les
ofertes anormalment baixes quan s’hagin determinat una pluralitat de criteris, es defineixen
els límits següents:
 Quan concorri un únic licitador, aquella que presenti un percentatge descompte únic i
global superior al 30 % i, a més, obtingui la màxima puntuació en la resta de criteris
d’adjudicació, es considerarà que la mateixa resulta inviable per haver estat formulada en
termes que la fan anormalment baixa.
 Quan concorrin dos licitadors, les que obtinguin una puntuació total superior al 30 % de
l’altre oferta.
 Quan concorrin tres licitadors, les ofertes que obtinguin una puntuació total superior en
més del 20 % de la mitjana aritmètica de totes les ofertes valides presentades. No obstant
això, s’exclourà per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta amb menys puntuació total que
sigui inferior al 20 % de la mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors les ofertes que obtinguin una puntuació total
superior en més del 20 % de la mitjana aritmètica de totes les ofertes vàlides presentades.
No obstant això, si existeixen ofertes amb una puntuació inferior en més del 20 % a dita
mitjana, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin
en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes amb major puntuació.
En el cas de que alguna oferta es consideri anormalment baixa, el licitador haurà de presentar
un estudi econòmic-financer específic justificatiu de l’oferta, sense perjudici que la mesa de
contractació sol·liciti informació addicional justificativa de la viabilitat de l’oferta.
A la vista del que determini la mesa de contractació una vegada aplicat els paràmetres
indicats i, detectada/es l’/es oferta/es que presumptament incorren en aquesta anormalitat, es
requerirà al/s licitador/s per tal que justifiquin les seves ofertes.
Els licitadors disposaran de 3 dies hàbils per justificar les seves ofertes. El termini començarà
a comptar des de l’enviament del requeriment que efectuarà el Servei de Contractació.
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El requeriment s’enviarà per correu electrònic adreçat a la bústia electrònica indicada pel
contractista. Així mateix, el contractista també haurà d’enviar la justificació requerida al correu
corporatiu municipal contractacio@l-h.cat. la qual haurà d’anar degudament signada, en tot
cas digitalment.
La justificació presentada serà estudiada i analitzada pels serveis tècnics municipals
especialitzats en l’objecte del contracte, els quals emetran el corresponent informe que serà
elevat a la mesa de contractació per a la seva valoració i, si s’escau, acceptació o rebuig
motivat de l’oferta.
En tot cas, es rebutjaran aquelles ofertes que vulnerin la normativa relativa a la
subcontractació, incompleixin les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral, ja siguin derivades de normativa nacional o internacional, inclosos els incompliments
dels convenis sectorials utilitzats com a referència per establir el pressupost base de licitació.
La no justificació de les ofertes o la presentació de la justificació fora del termini establert,
comportarà l’exclusió de l’oferta del procediment d’adjudicació.

9. Procediment d’adjudicació
Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu
objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva
adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb més d’un criteri d’adjudicació, en
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, 156 a 158 i concordants de la LCSP.

10. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no
discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les condicions
d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment
d’adjudicació és la següent:
10.1

Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social
prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que
no es trobin en supòsits de prohibició de contractar.

10.2

Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la
següent solvència:
10.2.1


Solvència econòmica i financera que s’exigeix:
El volum anual de negocis en l’àmbit al que es referix el contracte,
referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de la
data de constitució o d’inici de les activitats dels empresaris i de la data
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de presentació de les ofertes, ha de ser de com a mínim de 366.942,02
euros, d'acord el que estableix l'article 87 de la LCSP.


El volum de negoci a acreditar pel licitador o candidat s’haurà de
realitzar per mitjà dels seus comptes anuals aprovades i dipositades en
el Registre Mercantil, si està inscrit en el mateix i en cas contrari per les
dipositades en el Registre oficial en què està inscrit . Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum
anual de negocis mitjançant els seus llibre d’inventaris i comptes
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.



A més l’empresa que resulti adjudicatària acreditarà la possessió d’una
assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals, vigent fins
a la fi del termini de presentació d’ofertes per un import mínim de
1.467.768,05 euros, corresponent al valor estimat del contracte, amb el
compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el
manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s’entén complert pel licitador o candidat que inclogui
amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas que
en resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida, compromís que ha de
fer efectiu dins del termini de deu dies hàbils des de la recepció del
requeriment.

10.2.2

Solvència professional o tècnica:



Les
empreses
presentaran
una
relació
dels
principals
subministraments/serveis realitzats d'igual o similar naturalesa que els
que constitueixen l'objecte del contracte en el curs dels tres últims
anys, amb un import mínim ha de ser com a mínim de 207.199,92
euros, corresponent al 70% de l’anualitat mitja del contracte, en què
s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat dels mateixos
d'acord amb el que s'estableix als articles 89 i 90 de la LCSP.



Els subministraments/serveis efectuats s’acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic, o quan el destinatari sigui una entitat
privada, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca d’aquest
certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels
documents obrants en poder del mateix que acreditin la realització de la
prestació; en el seu cas aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractacio per l’autoritat competent.



Per determinar els subministraments/serveis que són similars al de
l’objecte del contracte es tindran en compte els tres primers dígits dels
respectius codis CPV, tal i com disposen els articles 89.1.a) i 90.1.a) de
la LCSP.

Amb independència que no sigui obligatòria la classificació, les empreses que acreditin la
classificació en els grups següents es consideraran que han acreditat la seva solvència
econòmica i tècnica:
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Classificació

Grup

Subgrup

Categoria (*)

Arts gràfiques

M

4

2 (**)

(*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes
del RGCAP.
(**) Lletra “B” en la redacció anterior al RD 773/2015, de 28 d'agost.
S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària, tant econòmica i
financera com tècnica o professional, mitjançant la solvència i recursos d’altres entitats que no
es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que
tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà
efectivament dels mitjans i solvència d’aquella entitat.
Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida
conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de
l’article 69 de la LCSP.
No obstant el que s'ha dit als apartats anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que hagin participat en l'elaboració de les especificacions tècniques relatives a
aquest contracte o hagin assessorat o participat en alguna altra manera en la preparació del
procediment de contractació si, aquesta participació, pogués provocar restriccions a la lliure
concurrència, frau en la competència o suposar un tractament de privilegi en relació a la resta
de les empreses licitadores.

11. Modificacions del contracte
Tal i com estableix la disposició addicional trenta-tresena de la LCSP, en cas que, dins de la
vigència del contracte, les necessitats reals siguin superiors a les estimades inicialment, es
podrà modificar el contracte en els termes que estableix l’art. 204 de la LCSP. La modificació
es tramitarà abans que s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.
Així doncs, un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació podrà modificar el
contracte per les causes següents:
 Impressions massives, d’urgència o emergència social, o d’interès general per la
població del districte, que no estiguin incloses en la planificació d’activitats, projectes i
actuacions ordinàries.
En tot cas, l’import màxim de les modificacions del contracte enumerades anteriorment
no podran superar, tant a l’alça com a la baixa, de forma acumulada, el 20% sobre
l’import inicial del contracte.
Tal i com estableix l'art. 204.1 b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de
nous preus unitaris no previstos en el contracte.
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Les condicions, abast i límits d’aquestes modificacions seran obligatòries pel 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.
Les modificacions del contracte es formalitzaran en document administratiu i d’acord amb
l’article 153 de la LCSP.
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions del 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’adjudicatari com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el
perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l’aprovació.
Així mateix es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

12. Pagament de factures
El preu a abonar a l’empresa adjudicatària es correspondrà amb l’import de les comandes
fetes, d’acord amb els preus unitaris obtinguts després d’aplicar el percentatge descompte
únic i global proposats per l’adjudicatari a tots els preus unitaris de cadascun dels tiratges que
hi consten a l’Annex del plec tècnic, fins al màxim de 4 decimals amb el corresponent
arrodoniment i a continuació es facturaran les unitats realment executades.
Convé remarcar que cada feina s’assignarà una única comanda amb un número de referència
atorgat per Imatge Corporativa de l’Ajuntament, en la qual s'especificarà els treballs sol·licitats
(codi, descripció, mides, nombre d’exemplars, llocs de destinació, tintes...) i les
característiques tècniques determinades pel responsable de Producció Gràfica conjuntament
amb el cap de Negociat de Disseny, Art i Imatge. Aquesta comanda és única i es facturarà
d’acord amb les indicacions del paràgraf anterior, independentment, si la totalitat del producte
es distribueix a una adreça íntegrament o bé a diferents adreces. És a dir, el lliurament parcial
dels exemplars d’una comanda a diferents adreces no comporta l’aplicació de diferents preus
unitaris en funció de la seva franja de volum de cada adreça, sinó que s’aplicarà un únic preu
unitari relatiu a la franja de volum de la quantitat total de la comanda.
Les factures s'han d'emetre mensualment, i es facturaran les unitats executades del mes
anterior, especificant-t’hi les dades següents:





Número de referència de la comanda facilitada pel servei
Nombre d'exemplars i preus unitaris aplicats
Tema/Títol
Descripció del producte

El pagament de les factures es realitzarà a venciment contra factura lliurada en format
electrònic, segons les indicacions de la Seu electrònica de l’Ajuntament de L’Hospitalet
(e.FACT), d’acord amb el calendari de pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia
comprovació i supervisió de les prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a
satisfer que resulti en cas de demora o endarreriment de les prestacions pactades.
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La conformitat de la factura comporta la recepció correcte dels treballs realitzats.
A més, l’adjudicatari haurà d’enviar, en format Excel, un llistat setmanal de totes les feines,
amb les dades següents:
 Número de referència de la comanda facilitat pel servei
 Tema / Títol de la feina
 Codi del producte
 Descripció del producte
 Característiques tècniques
 Quantitat
 Import final (IVA exclòs)

13. Termini d’execució
El termini de durada del contracte serà de 2 anys a comptar des de l’endemà de la seva
formalització, inicialment prevista per l’1 d’agost de 2021.
Un cop finalitzat aquest termini, el contracte és podrà prorrogar fins a un màxim de 3 anys
més, i podrà ser en una única pròrroga de 3 anys o bé d’any en any, sense que la durada de
la seva vigència, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 5 anys.
La pròrroga serà obligatòria per al contractista quan aquesta se li hagi comunicat amb una
antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte.
Sens perjudici de l’anterior, i d’acord amb el que estableix l’article 29 de la LCSP, quan al
venciment del contracte no s'hagués formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat
de la prestació a realitzar pel contractista com a conseqüència d'incidències resultants
d'esdeveniments imprevisibles per a l'òrgan de contractació produïdes en el procediment
d'adjudicació i concorrin raons d'interès públic per no interrompre la prestació, es podrà
prorrogar el contracte originari fins que comenci l'execució del nou contracte per un període
màxim de nou mesos, sense modificar les restants condicions el contracte, sempre que
l'anunci de licitació del nou contracte s'hagi publicat amb una antelació mínima de tres mesos
respecte de la data de finalització del contracte originari.

14. Responsable del contracte
Es designa a Antonio Yeste Giménez, Cap d’Unitat de Producció i Promoció de la Ciutat, com
a responsable del contracte amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP i correu electrònic
ayeste@l-h.cat.
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15. Condicions especials d’execució
15.1 Condicions especials d’execució de caràcter social
El contractista garantirà el compliment del conveni col·lectiu sectorial i territorial que li
sigui aplicable o el propi de l’empresa si és més favorable, durant tota la vigència del
contracte. Així doncs, com a mínim es garantirà el següent conveni:
“Conveni col·lectiu del sector d’Arts Gràfiques, manipulats de paper, manipulats de
cartró, editorials i industries auxiliars 2019-2020 (codi conveni núm. 99000355011982),
així com la Resolució de la Direcció General de Treball, de data 13 de febrer de 2020,
per la que s’han registrat i publicat les taules salarials per a l’any 2020 de l’anterior
conveni”.
15.2 Condicions especials d’execució de caràcter mediambiental
“L’observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a criteri
d’adjudicació”.

16. Revisió de preus
L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del present
contracte.

17. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant això, el
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantía definitiva per import de
24.462,80 euros, equivalent al 5% del pressupost base de licitació iva exclòs.
La garantia definitiva es podrà constituir mitjançant la retenció en el preu dels pagaments que
s’efectuïn per l’Ajuntament i fins assolir l’import total de la garantia, de tal forma que el
contractista no rebrà cap pagament de les factures presentades i conformades fins que no
s’assoleixi l’import total de la garantia. La constitució de la garantia mitjançant aquesta
modalitat requerirà manifestació expressa del contractista.

18. Terminis de garantia
Donades les característiques del servei no s’estableix termini de garantia.
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19. Subcontractació
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte. Essent
aquests únicament les prestacions següents:



Tasques de manipulació
Servei de transport

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de
L’Hospitalet, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició
per contractar.
En el cas que el contractista vulgui subscriure contractes que no s’ajustin a allò indicat en
l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des de que s’hagi
cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagi aportat les justificacions a les que es
refereix l’article 215.2.b) de la LCSP, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o
que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís l’adopció de mesures
urgents, excepte si l’Ajuntament notifica dins d’aquest termini la seva oposició.
El 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.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.
El termini per al pagament dels serveis prestats per les empreses subcontractistes i l’obligació
d’utilització de factura electrònica s’ajustarà al previst a l’art. 216 de la Llei 9/2017 i en cap cas
s’acceptaran terminis superiors pactats entre contractistes i subcontractistes. Així mateix el
contractista principal haurà d’aportar trimestralment l’acreditació del compliment dels terminis
de pagament.

20. Règim específic de penalitats
20.1 Incompliments
Els incompliments de l’empresa adjudicatària als efectes del present regim de penalitzacions,
es classifiquen en molt greus i lleus, tal com es detallen a continuació:
a) Incompliments molt greus:
- L’ incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en el plec de clàusules
administratives particulars.
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- L’ incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del
contracte establertes en el plec de clàusules administratives particulars i en el plec de
condicions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del
contracte.
- L’ incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les
prestacions.
- 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.
- L’ incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors.
b) Incompliments 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.
- 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.
- L’ incompliment de les condicions especials d’execució establertes en aquest plec, quan no
se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions contractuals essencials.
c) Incompliments 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.
20.2 Penalitats contractuals
Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que
puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 50% del
preu del contracte, IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats:
20.2.1 Penalitats genèriques
Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.
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Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del pressupost base
de licitació, IVA exclòs, per cada penalitat d’aquesta tipologia.
Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del pressupost
base de licitació, IVA exclòs. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es incompatible
amb la imposició d’altres penalitats amb independència de la tipologia que sigui.
20.2.2 Penalitats específiques
Addicionalment s’han previst les penalitzacions següents per incompliment dels requeriments
descrits en el plec tècnic, així com de les millores ofertes per l’adjudicatari en els criteris
d’adjudicació:
a.

Penalitzacions per lliuraments de productes defectuosos, encara que no suposin
cap despesa per a l’Ajuntament. Es consideraran defectuosos els productes que
no compleixin amb les exigències de qualitat d'impressió i d’acabats detallades a
l’Annex del plec de prescripcions tècniques. A continuació es detallen les diferents
penalitzacions:
Nombre de lliurament defectuosos

Penalització

Tres lliuraments mensuals o més de sis semestrals

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

De quatre a cinc lliuraments mensuals o més de nou
semestrals

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de 5 lliuraments mensuals o més de dotze
semestrals

0,30 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

b.

Penalitzacions per retard en els terminis de lliurament dels treballs objecte
d’aquesta contractació d’acord amb la clàusula 3.3. del plec de condicions
tècniques, o bé amb les millores ofertes per l’adjudicatari en els criteris
d’adjudicació. A continuació es detallen les diferents penalitzacions:
Nombre de retards

Penalització

Més de tres retards mensuals o sis semestrals d’1 dia
hàbil (*)

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals de 2 dies
hàbils (*)

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals que 0,30 % del pressupost base de
superin els 2 dies hàbils (*)
licitació, IVA exclòs
(*) De dilluns a divendres dintre de la franja horària de 8:30 hores del matí a les 20:00 hores
del vespre, excepte els dies declarats festius com a tals en els calendaris de festes laborals
de Catalunya i de festes locals de L’Hospitalet de Llobregat de cadascunes de les anualitats
que engloben aquest contracte.
c.

Penalitzacions per retards en el termini màxim de lliurament del servei urgent
d’impressió, d’acord amb la clàusula 3.3 del de condicions tècniques, o bé amb les
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millores ofertes per l’adjudicatari en els criteris d’adjudicació. A continuació es
detallen les diferents penalitzacions:
Nombre de retards

Penalització

Més de tres retards mensuals o sis semestrals entre 2 i 4
hores

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals entre 4 i 6
hores

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals
superin les 6 hores

0,30 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

d.

que

Penalitzacions per retards en la presentació prèvia de les proves de color, d’acord
amb la clàusula 3.1. del plec de condicions tècniques, o bé amb les millores ofertes
per l’adjudicatari en els criteris d’adjudicació. A continuació es detallen les
diferents penalitzacions:
Nombre de retards

Penalització

Més de tres retards mensuals o sis semestrals entre 2 i 4
hores

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals entre 4 i 6
hores

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de tres retards mensuals o sis semestrals
superin les 6 hores

0,30 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

e.

que

Penalitzacions per incompliments en el lliurament del nombre de mostres dels
articles produïts abans que s'hagin distribuït els productes finals a les diferents
dependències municipals, d’acord amb la clàusula 3.1. del plec de condicions
tècniques. A continuació es detallen les diferents penalitzacions:
Nombre d’incompliments

Penalització

Tres incompliments mensuals o més de sis semestrals

0,05 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

De quatre a cinc incompliments mensuals o més de nou
semestrals

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de cinc incompliments mensuals o més de dotze
semestrals

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

f.

Penalitzacions per incompliments en la presentació del llistat de feines que
s’entreguen diàriament a les diferents dependències municipals, d’acord amb la
clàusula 3.1. del plec de condicions tècniques. A continuació es detallen les
diferents penalitzacions:
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Nombre d’incompliments

Penalització

Tres incompliments mensuals o més de sis semestrals

0,05 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

De quatre a cinc incompliments mensuals o més de nou
semestrals

0,10 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Més de cinc incompliments mensuals o més de dotze
semestrals

0,20 % del pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Quan s’imposin a l’adjudicatari tres o més de les penalitats específiques anteriors, se
l’imposaran addicionalment les penalitats genèriques previstes a la clàusula 20.2.1 del
present informe, en els termes següents:

20.3

Nombre de penalitzacions
específiques

Tipus
d’incompliment

Penalitat

Més de cinc

molt greu

10 % pressupost base de
licitació, IVA exclòs

De quatre a cinc

greu

6 % pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Tres

lleu

5 % pressupost base de
licitació, IVA exclòs

Procediment

De conformitat amb l’article 194.2 de la LCSP les penalitats previstes anteriorment
s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del
contracte, que serà immediatament executiu, i serà efectiu mitjançant la deducció de la
quantitats que s'han d'abonar al contractista o bé per mitjà de la garantia, quan no es puguin
deduir els corresponents pagaments.

21. Cessió del contracte
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:
a) 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.
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un
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acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en
els termes que preveu la legislació concursal.
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de
prohibició de contractar.
d) 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.

22. Resolució del contracte.
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants
de la LCSP, les següents:
-

El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.

-

L’incompliment de les condicions especials d’execució

-

L’incompliment de les obligacions principals següents:
o L’ incompliment de les exigències de qualitat d'impressió i d’acabats de totes les
tipologies de treballs detallats a l’Annex del plec de condicions tècniques, així com
dels diferents terminis de lliurament establerts a les clàusules 3.1. i 3.3 del plec de
condicions tècniques, o bé amb les millores ofertes per l’adjudicatari en els criteris
d’adjudicació, quan hagin estat qualificades d’infracció molt greu, i sempre que hagin
donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
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