Informe tècnic justificatiu de necessitats
Dades identificatives
Títol: Obres d’execució per la distribució de calor a la zona esportiva de Palafrugell.
Destinatari: Alcaldia
Aquest informe s’emet a efectes del que disposen els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic;73.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques
(RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques
1. Necessitats i justificació de la contractació

En data 15 de juliol de 2021 la Junta de Govern local va aprovar l’expedient 16/2021 per la
licitació per la contractació de les obres d'execució de la segona fase però va ser declarada
deserta en la sessió celebrada el dia 19 d’agost de 2021.
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Atès que l’article 225.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMLC), determina que la titularitat dels
béns comporta l’obligació de conservar-los i millorar-los. És necessari executar les obres del
citat projecte per tal de donar compliment als compromisos adoptats en el pla d’actuació
municipal que contempla millorar les infraestructures o equipaments consistents en l’estesa de
la xarxa de calor fins a la pista poliesportiva i pavelló de patinatge per una costat i fins al pavelló
per l’altra.
Atès que aquesta actuació s’ajusta als objectius i naturalesa de les necessitats que es pretenen
cobrir i donada la manca de mitjans propis i suficients i adequats per a dur-les a terme, es
justifica la necessitat de contractar l’execució de les obres projectades incoant una nova
licitació.
2. Dades per a la contractació
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El projecte també inclou una previsió per a poder connectar a la xarxa de calor de biomassa la
demanda tèrmica de l'Institut Baix Empordà de Palafrugell i en conseqüència està dividit en
dues fases. La fase I corresponent a la construcció i instal·lació de la sitja i sala de calderes de
biomassa, amb tots els elements necessaris pel seu funcionament, l’extensió de xarxa des de
la sala de calderes fins la piscina i la modificació de la sala de calderes de la piscina, va finalitzar
el 28 de febrer de 2020, tal com consta al certificat de final d’obra. I, la fase II, objecte del
present informe, que inclou l’estesa de xarxa fins a la pista poliesportiva i pavelló de hoquei per
una banda i fins al pavelló per l’altra. A part de l’estesa de xarxa s’inclou la modificació de les
sales de calderes existents.
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En data 26 d’octubre de 2017 la Junta de Govern local va aprovar definitivament el Projecte
executiu d’instal·lació d'una caldera de biomassa de 500 kW i una altre de 250 kW per
subministrar aigua calenta per a calefacció i ACS als edificis del Pavelló poliesportiu d'esports,
el Pavelló de Hoquei i estadi municipal Josep Pla Arbonès i la Piscina municipal de Palafrugell.

Objecte del contracte. Execució de les obres d’ampliació de la xarxa de calor de la fase II,
corresponents al projecte executiu d’instal·lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor
a la zona esportiva de Palafrugell que es va aprovar definitivament en data 26 d’octubre de
2017 per part de la Junta de Govern Local.
Les obres que contempla la fase II inclouen l’estesa de xarxa des de la caldera ja instal·lada
fins a la pista poliesportiva i el pavelló de hoquei per un costat i fins al pavelló poliesportiu per
l’altra on també s’inclou la modificació de les sales de calderes existents als edificis.
Justificació de no divisió en lots. Aquesta obra no es susceptible de dividir-se per lots perquè la
seva posada en servei necessitat de l’execució en la seva totalitat d’aquesta fase i així es fa
constar de conformitat amb l’article 99 de la LCSP i d’acord l’article 5 del Decret Llei 3/2016, de
31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
D’acord amb l’article 13 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals els projectes han de referir-se necessàriament a
obres completes. El present projecte fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser
lliurada al servei públic un cop acabada, sens perjudici de les ampliacions de que posteriorment
pugui ser objecte.
Durada: El termini previst d’execució de les obres segons recull el projecte és de 53 dies.
Codificació de l’objecte del contracte (CPV): 42160000-8. Instal·lacions de calderes i 093312000.Móduls solars fotovoltaics

La quantia indicada com a valor estimat de la licitació s’ha obtingut com a resultat del sumatori
corresponent al pressupost base de licitació, la quantitat de 196.531,49 €, més l’import de
30.000,00 €, per possibles modificacions del contracte previstes, subjectes a la habilitació de la
consignació pressupostària corresponent.
L’import consignat com a valor estimat té caràcter merament informatiu i no suposa un valor
contractual.
Pressupost base de licitació és de 196.531,49 €, que no inclou l’import de l’impost sobre el valor
afegit. L’import de l’IVA es xifra en 41.271,61 €.
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El pressupost base de licitació de conformitat amb el que disposa els articles 100 i el preu de
l’obra es fixa a tant alçat de conformitat 241 LCSP, és el següent:
Pressupost execució material
13% DGE
6% BI
Pressupost base
21% IVA

165.152,51€
21.469,83€
9.909,15€
196.531,49€
41.271,61€
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Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: El valor estimat del contracte és
de 226.531,49 €, que no inclou l’import de l’impost sobre el valor afegit.
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Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit

Pressupost total

237.803,10€

En qualsevol cas, el pressupost de licitació s’ha fixat s’entendrà comprensiu de la totalitat del
contracte i porta implícites totes les despeses directes i indirectes que el contractista ha de
realitzar per la normal execució del contracte. El pressupost consignat és indiscutible, i no
s’admet cap prova d’insuficiència. El pressupost es facilita en format BC3 i Excel.
La despesa corresponent que cobreix tot el pressupost base de licitació, es farà efectiva amb
càrrec a les següent partida:
Any
2021

Número
Import net
aplicació
62 1700 63300 196.531,49€

%IVA
21

Import IVA
41.271,61€

Import total
237.803,10€

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, i els
preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de clàusules
administratives generals, i anirà amb càrrec al /als pressupost i partida següent:
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.
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.

El procediment per tramitar la modificació del contracte implicarà la redacció de la proposta de
modificació, si s’escau, d’acord amb els criteris del director facultatiu modificant el projecte
original, l’audiència al contractista per 3 dies hàbils, i l’aprovació de la modificació per part de
l’òrgan de contractació.
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En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el projecte
fins un màxim del 10 d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d’unitats
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d’adjudicació
i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d’adjudicació.
Procediment per les modificacions: El procediment a seguir per a la modificació del contracte
serà el següent:
- Redacció de la proposta de modificació per part dels serveis tècnics. El cost de la proposta de
modificació es realitzarà en base als preus unitaris o pressupost ofert per l’empresa contractista
en la seva oferta econòmica.
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Sens perjudici dels casos de modificació previstos a la LCSP, es preveu la possible modificació
del contracte, sempre que s’habiliti la consignació pressupostària suficient, en el cas
d’afectacions a serveis recollits o no en el projecte que no s’inclou en el pressupost, que impliqui
augmentar les unitats d’obra existents o introduir-ne de noves. L’import màxim de la modificació
és de 30.000€ IVA no inclòs.
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Modificació del contracte d’obres:

- Audiència al contractista per 3 dies, excepte que aquest manifesti la conformitat amb la
modificació.
- Informe del secretari/a.
- Resolució de l’òrgan de contractació aprovant la modificació.
- Publicació de la modificació en el termini de 5 dies des de la seva aprovació.
El contracte també es podrà modificar en aquells casos previstos per LCSP, sens perjudici de
l’informe preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora, per modificacions no previstes que superi
el 20% del preu primitiu del contracte, i aquest sigui igual o superior a 6 milions d’euros.
Requisit de solvència econòmica, financera i tècnica o professional: Per participar en el present
procediment de licitació caldrà disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica que tot
seguit s’indica:
a. Declaració relativa al volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici
dins dels tres últims disponibles, acreditada per mitjà de l'aportació del resum de la declaració
de l'IVA presentada a Hisenda (model 390). D'aquest document ha de deduir-se un volum anual
de negocis en l’àmbit del contracte de l'empresa no és inferior al pressupost de licitació del
contracte de què es tracti (IVA exclòs).
b. Relació de tres contractes de característiques semblants a què és objecte de la licitació,
executats pel licitador en els cinc últims exercicis.

GRUP
E
SUBGRUP 7
CATEGORIA 1

I
4
1

Criteris per a l'adjudicació del contracte i procediment d’adjudicació: L'adjudicació del contracte
s'efectuarà per mitjà de la valoració dels següents criteris automàtics. Fins a un màxim de 100
punts
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La puntuació total de cada oferta “i” (Pi) serà: Pi= PEi + PMi
Essent:
PEi puntuació de l’oferta econòmica
PMi puntuació de les millores
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Classificació: Tal com estableix l’article 77 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic no
és exigible disposar de classificació ja que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000
euros, tanmateix la classificació en el grup i subgrup que s’especifica per l’objecte d’aquest obra
permet acreditar la solvència econòmica i financera enlloc dels requisits de solvència exigits en
el següent apartat
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c. Declaració indicant disposar dels mitjans materials necessaris per a l’execució de l’obra, en
la que s‘indiqui que l’empresari te garantit el subministrament de tot el material necessari per
poder executar les obres en el termini previst corresponent.

A. Oferta econòmica: S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que hagi ofert el preu més baix
i la resta es distribuirà proporcionalment a través de la fórmula següent, fins a un màxim de 60
punts.
Puntuació= 60 x (OMB/OAV)
OMB: import de la oferta més baixa
OAV: import de la oferta a valorar
El resultat s’arrodonirà a dos decimals.
Justificació del criteri d’adjudicació: S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament
proporcional i lineal respecte la puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit,
s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta la baixa més gran respecte el pressupost
base de licitació màxim.
B. Oferiment de les millores.

OSCAR MELENDO (1 de _2 1)
Enginyer/a tècnic/a Medi Ambient
Data signatura :23/08/2021 12:00:47
HASH:CC1C747B1763B5C551FAF00A9653538FBEE5D95D

Per l’oferiment d’aquesta millora s’atorgaran 20 punts.
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b.1. Subministrament i instal·lació de VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV TRIPLE
FUNCIÓ sèrie 94 - 4" 55.000 l/h - 242,16 gpm. La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV sèrie 94 - 4" 55.000 l/h - 242,16 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la
pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV 94 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN
de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb ajust de cabal a l'actuador intel·ligent
amb interfície per l'usuari, regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control
amb l'ACTUADOR INCLÒS CONFIGURABLE ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V) que
permet una potència tèrmica òptima de modulació. Incorpora ports de lectura de pressió i
aïllament. Aquesta millora està valorada en 2.302,49€ IVA inclòs.
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Les millores estan valorades en un total de 5.110,26€ IVA inclòs, amb una puntuació màxima
de 40 punts.

b.2. Subministrament i instal·lació de VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV-R TRIPLE
FUNCIÓ sèrie 83 - 2" 18.000 l/h - 79,25 gpm. La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV-R sèrie 83 - 2" 18.000 l/h - 79,25 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la
pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN
de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR
ON-OFF o PROPORCIONAL (0-10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació
gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust
de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. Incorpora ports de lectura de
pressió i aïllament. Aquesta millora està valorada en 1.444,10€ IVA inclòs.
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Per l’oferiment d’aquesta millora s’atorgaran 5 punts.
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b.3. Subministrament i instal.lació de VÀLVULA D'EQUILIBRAT DINÀMIC EVOPICV-R TRIPLE
FUNCIÓ sèrie 83 - 1 1/2" 9.000 l/h - 39,63 gpm. La vàlvula combinada de triple funció Pettinaroli
EVOPICV-R sèrie 83 - 1 1/2" 9.000 l/h - 39,63 gpm garanteix el cabal constant estabilitzant la
pressió diferencial i realitza el control incloent l' actuador. EVOPICV-R 83 és una vàlvula
d'equilibrat dinàmic isopercentual amb plena autoritat, independent de la pressió (amb un PN
de 16 bar i un diferencial màxim de pressió de 6 bar), amb volant extern d'ajust de cabal,
regulador de pressió diferencial integrat i funció de vàlvula de control amb opció d'ACTUADOR
ON-OFF o PROPORCIONAL (0- 10V). Permet una potència tèrmica òptima de modulació
gràcies a la bola caracteritzada per acomodar diverses opcions d'actuadors Pettinaroli. L'ajust
de cabal és accessible externament en la part superior de l'eix. Incorpora ports de lectura de
pressió i aïllament. Aquesta millora està valorada en 955.40€ IVA inclòs.
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Per l’oferiment d’aquesta millora s’atorgaran 10 punts.

b.4. Treballs d'instal·lació de la vàlvula d’equilibrat de la piscina. Inclou: buidat del circuit del
bescanviador, tall de la canonada inox, posicionament de la electrovàlvula entre brides,
instal·lació de maneguet premsat, reompliment de la instal·lació i posada en marxa. Inclou part
proporcional de reconstrucció de l’aïllament, neteja i mitjans auxiliars. Aquesta millora està
valorada en 408.27€ IVA inclòs.
Per l’oferiment d’aquesta millora s’atorgaran 5 punts.

Proposicions presentades per aquelles empreses, que al venciment de termini de presentació
d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior
al que els sigui imposat per normativa.
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En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant a la
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en
un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l'adjudicació del
contracte el licitador que disposi del major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat
en la seva plantilla.
En cas de persistir l’empat tindran preferència les proposicions d'empreses d'inserció regulades
en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció,
que compleixin amb els requisits establerts en aquesta normativa per a tenir aquesta
consideració.
En cas de persistir l’empat es realitzarà un sorteig.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat a què es refereix el present apartat serà
aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
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Criteris de desempat: Aplicats els criteris d’adjudicació, si es produís un empats entre dos o
més ofertes, per desempatar-les s’aplicaran els següents criteris:
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Justificació del criteri d’adjudicació: Es proposa el subministrament i muntatge de diverses
vàlvules d’equilibrat dinàmic al retorn de les subestacions amb l’objectiu d’equilibrar els diferents
cabals del conjunt d’edificis pertanyents a la xarxa de calor i per tant millorar-ne el rendiment.

Garanties: Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional.
La garantia definitiva correspondrà al 5% de l’import resultant del preu d’adjudicació del
contracte, IVA no inclòs, d’acord amb l’article 107 de la LCSP.
En cas que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció
d’anormalitat, haurà de presentar garantia complementària del 5% del preu d’adjudicació.
Termini de garantia: Serà d’un any, a no ser que en l’oferta econòmica del contractista s’hagi
ofert un termini millor, de conformitat amb el que disposa l’article 243.3 de la LCSP
Cessió del contracte. Els drets i obligacions del contracte podran ser cedits pel contractista a
un tercer, de conformitat amb el que disposa el segon paràgraf de l’article 214.1 LCSP.
Subcontractació: Sí, de conformitat amb l’article 215 de la LSCP, el contractista podrà concertar
amb tercers la realització parcial de la prestació.
Condicions especials d’execució. Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents:

En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial
als efectes previstos en l’article 211.f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
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De caràcter social.
a) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot
el període contractual.
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f)Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ajuntament o administracions de referència,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.
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Ètiques.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals
i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.
El/La responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment
que ha complert la obligació. Així mateix, el/la responsable del contracte o l'òrgan de
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que
informin al respecte.
En cas d’incompliment d’aquests requisits, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial
als efectes previstos en l’article 211. f) de la LCSP i el seu incompliment podrà ser objecte de
penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.
b) Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de l’empresa.
L’article 71.1.d) LCSP estableix que una empresa amb 50 o més persones treballadores a la
seva plantilla no pot contractar amb les administracions públiques i el sector públic vinculat si
no acredita que compleix amb el requisit de que com a mínim el 2% del seu personal contractat
són persones amb discapacitat, segons exigeix el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de
novembre.

Règim específic de penalitats. Considerant les característiques del contracte, així com també
les possibles millores que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració,
s’estableixen les següents penalitats:
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Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li siguin imputables, l’Ajuntament podrà optar, ateses les
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.
L’Ajuntament tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, per
causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el
contracte.
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li
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Aquesta condició d’execució contractual s’entén obligació essencial i el seu incompliment
suposarà la imposició d’una penalitat del 2% del preu del contracte, que s’incrementarà
mensualment fins un màxim del 10% si no s’acredita el compliment.
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L’empresa concessionària que tingui les condicions abans referides, ha d’acreditar, en els deu
dies posteriors a la data de formalització del contracte, el compliment del requisit legal, aportant
un certificat en què consti tant el nombre global de les persones treballadores de plantilla com
el nombre particular de persones amb discapacitat, o en el cas d’haver-se optat pel compliment
de les mesures alternatives previstes legalment, una còpia de la declaració d’excepcionalitat i
una declaració de l’empresa licitadora amb les mesures concretes aplicades amb aquesta
finalitat.

concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per
part de l’Administració.
Per defecte de qualitat de l’obra executada: Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per
manca de compliment del projecte o de les instruccions emès per la direcció de l’obra, donaran
lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes
percentuals de fins al 50% de cada unitat d’obra parcialment executada.
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista,
l’Ajuntament podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia màxima serà,
respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del preu del contracte.
Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:
- Quan afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost
d’execució de l’obra.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del
termini d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les següents
situacions:
- Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost
d’execució de l’obra.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del
termini d’execució de l’obra.
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Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la
normativa vigent aplicable.
En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada de
subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, previstos en
aquest plec, es podran imposar les penalitats, de les quals respondrà la garantia definitiva,
següents:
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- Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execució de l’obra.
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a
un 15% del termini d’execució de l’obra.
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Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l'import d'adjudicació del contracte, llevat
que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que l'incompliment és greu o molt greu, i en
aquest cas podran arribar fins a un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La
reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per a valorar la gravetat.
Per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa (DF): En el cas que el contractista
incomplís les ordres de la DF, de manera que aquest fet perjudiqui greument el correcte
desenvolupament de les obres, la DF podrà proposar a l’Ajuntament una penalització
econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest tipus.
Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que
solucioni l’incompliment de forma immediata.
De no produir-se l’oportuna reparació, es podrà aplicar una penalització fins una quantia
màxima de 2.500 € per incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en
curs.
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de
substituir el personal responsable dels incompliments.

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de
substituir el personal responsable dels incompliments.
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.
Límit de la temeritat en les ofertes: Per apreciar quines ofertes es consideren presumptament
temeràries o desproporcionades s’aplicarà el que disposa l’article 149 del LCSP seguint el
mètode de càlcul establert per la Diputació de Girona :
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació.
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
el criteri següent: Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
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Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista per tal que
solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, es podrà
aplicar la penalització fins una quantia màxima de 2.500 € per cada incompliment, que es farà
efectiva en la certificació mensual del mes en curs.
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Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i salut: En el cas que el
contractista incomplís les ordres del coordinador de seguretat i salut, de manera que aquest fet
perjudiqui greument el correcte desenvolupament de les obres i de les condicions de seguretat
i salut, la Direcció Facultativa, a requeriment del coordinador, podrà proposar a l’Ajuntament
una penalització econòmica cada vegada que es produís un fet d’aquest tipus.

compleixi el criteri següent: Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi el criteri següent: Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui
superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes
econòmiques presentades.
Conclusió: Iniciar el procediment de contractació per l’execució de les obres corresponents a
la fase II del Projecte executiu d’instal·lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor a
la zona esportiva de Palafrugell, amb la redacció dels plecs de clàusules administratives
particulars.
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