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PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
CONTRACTE DEL SERVEI DE CONTROL, ASPIRACIÓ I GESTIÓ D’AIGÜES RESIDUALS
DE L’EDAR DEL CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT (art. 159.6 LCSP)

Codi
de E21-0173
contracte

Import
Pressupost
net

Descripció
contracte

18.829,42 €

Contracte del servei de control, aspiració i gestió d’aigües
residuals de l’EDAR del centre d’acollida d’animals de
companyia de Barcelona, amb mesures de contractació
pública sostenible

Tipificació
contracte

Serveis
Obert
Simplificat
Abreujat
No Harmonitzat

Codi CPV

71900000-7
90000000-7

Al present contracte li correspon la següent codificació:
Codi CPV: 71900000-7 Serveis de laboratori
Codi CPV: 90000000-7 Serveis de clavegueram, deixalles, neteja i medi ambient
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Clàusula 1. Objecte del contracte i règim jurídic
1. Objecte.
L’objecte del present contracte és la prestació del servei de control, aspiració
i gestió d’aigües residuals de l’EDAR del centre d’acollida d’animals de
companyia de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
Aquesta prestació comprèn la revisió dels equips que formen part de l’estació
depuradora d’aigües residuals, el control de fangs decantats en 30 minuts, el
control d’escumes i llots, la presa de mostres tant de l’efluent d’entrada com
de l’efluent depurat i transport al laboratori, les analítiques tant de l’efluent
d’entrada com de l’efluent depurat i emissió dels informes corresponents, el
buidat de la depuradora amb camió de neteja hidrodinàmica i aspiració, el
transport i gestió del residu extret de les instal·lacions anteriors, i la
realització de reparacions puntuals dels equips que formen part de l’estació
depuradora d’aigües residuals.
Els requeriments tècnics de la prestació de serveis es descriuen en el plec de
prescripcions tècniques.
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública
sostenible següents:
Mesures socials
-

Aplicació dels criteris socials establerts a l’article 147.2 LCSP com a
criteris de desempat.
El pagament del preus a les empreses subcontractades, com a condició
especial d’execució del contracte.
L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades, com a condició especial d’execució del contracte.

Mesures ambientals
-

El compliment de les condicions de realització dels anàlisis, com a
condició especial d’execució del contracte.
El compliment de les condicions de realització de les neteges i de la
gestió del residu, com a condició especial d’execució del contracte.

D’acord amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol
les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots
amb la motivació que s’ha expressat en la memòria justificativa que es troba
en l’expedient.
2. Règim jurídic.
Aquest contracte es tipifica com a contracte privat de serveis, d’acord amb el
previst pels articles 17, 26.1.b) de la LCSP, i es regirà per allò disposat al
Títol I del Llibre Tercer de l’esmentada Llei (LCSP) pel que fa a la seva
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preparació i adjudicació. Respecte als seus efectes i extinció li seran aplicables
les normes de dret privat, sense perjudici de l’aplicació de la LCSP respecte
a les matèries assenyalades per l’article 319 LCSP.
La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és
aquest plec i el plec de prescripcions tècniques.
Les mesures socials i ambientals que es puguin contenir en el plec es
regularan, entre d’altres normes, pel Decret d’alcaldia de 24 d’abril de 2017
sobre la contractació pública sostenible publicat en la Gaseta municipal del
dia 28 d’abril.
També li és d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual
es reconeix clàusula essencial dels contractes públics municipals que els
licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses
interposades no tenen relació econòmica ni financera il·legal amb un país
considerat paradís fiscal.
Aquest contracte es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en
matèria de protecció de dades, essent la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril
de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel
que es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de
Dades) legislació aplicable al contracte.
La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada, per part
dels licitadors, del contingut del present plec i de la totalitat de la
documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció o reserva
i el seu desconeixement no eximirà a l’adjudicatari del seu compliment.
La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació
farà tenint en compte en primer lloc el plec de clàusules particulars i el
prescripcions tècniques, que es consideren Llei del contracte. En cas
discordança entre els documents contractuals, prevaldrà l’assenyalat
aquest plec.

es
de
de
en

Clàusula 2. Pressupost base de licitació i valor estimat del
contracte
1. D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP, el pressupost base de
licitació és de 22.783,60 euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
18.829,42 euros, pressupost net
3.954,18 euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del
21%.
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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 aplicant el corresponent preu
unitari.
BCASA no resta obligat a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final
es determina en funció de les necessitats de BCASA i aplicant els preus
unitaris corresponents.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots
els costos derivats de l’execució de l'objecte del contracte i es desglossa de
la manera següent:

Servei control, aspiració i gestió d’aigües residuals de l’EDAR del CAACB

Concepte
Costos directes (1 any)
Costos salarials
Costos materials

import
2.758,43 €
13.064,62 €
15.823,05 €

Total suma de costos directes (1 any)

Costos indirectes (1 any)
Despeses generals i estructura
Benefici industrial

2.057,00 €
949,38 €

Total suma de costos indirectes (1 any)

3.006,38 €

TOTAL DE COSTOS DIRECTES I INDIRECTES (1 ANY)

18.829,42 €

El preu del contracte no serà objecte de revisió.
L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el
Conveni col·lectiu general de la indústria química, publicat al número 171 del
Butlletí Oficial de l’Estat de data 19 de juliol de 2021 (codi de conveni núm.
99004235011981). El conveni sectorial indicat és el que regeix durant
l’execució del contracte i als efectes de determinar ofertes anormals. El fet
de no aplicar el conveni sectorial de referència comporta l’exclusió del
procediment i/o resolució del contracte.
Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones
treballadores que ha d’executar el contracte amb les següents categories
professionals i nombre de persones, segons s’especifica en el plec de
prescripcions tècniques:
Categoria professional
Tècnic

Grup Professional
G3
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Retribució salarial
19.165,14 €

Nº de persones
0,1

2. El valor estimat (VE) del contracte és de 56.488,26 euros, sense incloure
l'IVA. Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista,
d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.

Any

VE prestació

VE modificacions
amb increment del
cost econòmic o
modificació
contracte

VE eventuals
pròrrogues

1r any
2n any
3r any

18.829,42 €

0€

0€
0€

TOTAL

18.829,42 €

18.829,42 €
18.829,42 €
37.658,84 €

0€
0€
0€
0€

SUMA

18.829,42 €
18.829,42 €
18.829,42 €

56.488,26 €

Clàusula 3. Durada del Contracte
La durada del contracte serà d’un (1) any a partir de la data de 1 de gener
de 2022, sempre i quan s’hagi formalitzat el contracte o el dia següent al de
la seva formalització.
La durada total del contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de 3 anys.
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de
contractació. Atenent a la previsió de l’article 29.2 LCSP, la pròrroga serà
obligatòria per a l’empresa si l’avís de pròrroga es comunica com a mínim
amb dos mesos d’anticipació a la data de finalització del contracte o de la
pròrroga corresponent.

Clàusula 4. Òrgan de contractació. Perfil del contractant
1. L’òrgan de contractació és Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. (BCASA) i la
persona interlocutora per aquest contracte és el Sr. Javier Pascual Peña, cap
del Servei de Manteniment, telèfon 932 896 800, correu electrònic
jpascualp@bcn.cat i adreça al carrer Acer núm. 16, 3ª planta, 08038
Barcelona.
2.- El perfil de contractant es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCASA/customProf

Clàusula 5. Expedient
d’adjudicació

de

contractació,

procediment

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
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El procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a
l’apartat 6 de l’article 159 LCSP.

Clàusula 6. Publicitat de la licitació
Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil de contractant

Clàusula 7. Requisits de capacitat
Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar i que no es
trobin en cap dels supòsits d'incapacitat o prohibicions de contractar
determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels articles
65 i 71 LCSP.
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, l'activitat de les empreses
licitadores que siguin persones jurídiques han de tenir relació amb l'objecte
del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals.
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements
suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de
comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui
exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi
l’objecte del contracte.
En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, les empreses
licitadores, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses
interposades que participin en l’execució d’aquest contracte públic, no poden
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països
elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
D’acord amb l’article 140.1.f) LCSP, si liciten empreses estrangeres i el
contracte s'executa en territori espanyol, la participació en la licitació
comporta la submissió de l’empresa licitadora i de l’adjudicatària a la
jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que, de manera directa o indirecta, puguin derivar-se del
contracte, i amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que
pogués correspondre al licitador.
D’acord amb la previsió de l’article 140.4 LCSP, les circumstàncies relatives
a la capacitat i no trobar-se en causa de prohibició de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i mantenir-se en el moment
de formalització o perfecció del contracte.
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Aquest contracte pot ésser adjudicat a una Unió d’empreses que es
constitueixi temporalment a aquest efecte.
Ates que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat
abreujat no es requereix solvència econòmica i financera ni tècnica o
professional.
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.
Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declararse pels mitjans establerts a la clàusula següent.

Clàusula 8. Documentació que han de presentar les
empreses licitadores.
Per participar en la licitació d’aquest contracte s’ha d’enviar, en un únic correu
electrònic a la següent adreça contractacio.bcasa@bcn.cat, la següent
documentació:
- la declaració responsable que figura en l’annex 1 degudament emplenada.
Si l’empresa licitadora pertany a un grup d’empreses cal aportar, tal com
estableix l’annex, el llistat de les empreses que conformen el grup
empresarial.
- l’oferta segons el model, mitjançant un full de càlcul Excel, que figura en
l’annex 2.
- l’annex 3, en cas de constitució Unió Temporal d’Empreses (UTE).
- l’annex 4 relatiu a l’autorització a BCASA per sol·licitar a l’Agència Estatal
d’Administració Tributària el certificat del compliment de les obligacions
tributàries, a l’autorització a BCASA per sol·licitar a la Tresoreria General de
la Seguretat Social (TGSS) el certificat d’estar al corrent del compliment de
les seves obligacions amb la Seguretat Social i l’autorització a BCASA per
sol·licitar el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves
obligacions amb l’Ajuntament de Barcelona.
A l’assumpte del correu electrònic s’haurà de fer constar el codi i la descripció
de l’expedient.
En el correu electrònic s’haurà d’enviar separadament l’oferta de les
declaracions responsables. L’oferta haurà d’estar protegida contra la seva
obertura amb una contrasenya assegurant el secret de l’oferta. Si no es
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presenta en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor
obrir-la, l’oferta serà exclosa.
Les ofertes són secretes fins que finalitzi el termini de presentació de
proposicions. Una vegada finalitzat el termini de presentació de proposicions,
l’empresa licitadora enviarà per correu electrònic la clau d’obertura i
desencriptació de l’oferta presentada.
L’encriptació del document es realitzarà conforme les següents instruccions:
-

Faci clic en arxiu, i a continuació faci clic a l’opció Desar com.
Faci clic a la ubicació on desitgi desar l’arxiu o faci clic en Examinar.
Faci clic a Eines, que es troba a la part inferior de la finestra emergent.
Faci clic a l’opció d’Opcions generals.
Especifiqui una contrasenya d’obertura de l’arxiu.
Faci clic en Acceptar, per validar la contrasenya d’obertura.
Faci clic en Guardar, per guardar l’arxiu.

Les ofertes enviades per altres sistemes d’enviament o bé presentades a altre
correu electrònic diferent a l’indicat no seran admeses.
No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals
concorri algunes de les circumstàncies previstes en l’article 71 LCSP sobre
prohibicions de contractar.
Les dades dels licitadors que participin en aquesta licitació seran tractades
per Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A. d’acord amb el que estableix la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294,
el dia 6 de desembre de 2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació
municipal. Aquestes dades es cediran, per a la publicació de les mateixes, a
la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) com a perfil de
contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades
de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de
contractació d'àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil de
licitador) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades
per a les finalitats indicades.
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que
fa al fitxer Tercers presentant sol·licitud a Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.:
carrer Acer, 16, 08038 Barcelona, indicant clarament en l’assumpte Exercici
de Dret LOPD. Pel que fa al fitxer PSCP presentant sol·licitud a les oficines de
la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa,
ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o
mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat
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Clàusula 9. Termini de presentació de les proposicions
Les empreses que pretenguin licitar podran requerir informació addicional
sobre els plecs en les condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Durant els
primers cinc dies a partir de la data de publicació de l’anunci de licitació al
perfil de contractant les empreses interessades podran formular a l’adreça
electrònica contractacio.bcasa@bcn.cat les qüestions o preguntes que es
vulguin plantejar per resoldre els dubtes o qüestions derivades de la lectura
dels documents que configuren la licitació. A l’assumpte del missatge s’haurà
de fer constar el codi de l’expedient. Les respostes emeses respecte
aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es
publicarà en el perfil de contractant de forma agregada sense identificar
l’empresa emissora de la consulta. Les respostes tindran caràcter vinculant.
El termini per a la presentació d’ofertes serà de 10 dies hàbils a comptar des
del següent al de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil de
contractant.
L’anunci en el perfil de contractant indicarà la data final del termini de
presentació de proposicions.
Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà
subscriure cap proposició en participació conjunta amb altres licitadors si ja
ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una d’aquestes agrupacions. La
infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la no admissió
de totes les proposicions que hagi presentat.
La presentació simultània per part d’empreses vinculades comportarà els
efectes que s’estableixin en el present plec, en relació amb l’aplicació del
règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
D’acord amb el que s’estableix a l’article 140.a.4º de la LCSP, els licitadors
han d’assenyalar en el moment de presentar llurs propostes, a més de la seva
direcció postal, una direcció de correu electrònic, per a les comunicacions i
relacions que en general es derivin del procediment de licitació o que d’una
manera o altra puguin afectar al licitador.

Clàusula 10. Criteris de valoració de les ofertes.
La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació
qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els
criteris d’adjudicació següents:
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Criteris d’adjudicació avaluables automàticament



Oferta econòmica: fins a 35 punts.

La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió
del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible
i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu
més baix que sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que
no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de
licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎) x 35 = Puntuació resultant
Segons la clàusula 2 del present plec, el preu es fixa en termes de preus
unitaris referits als diversos components de la prestació i a les unitats de la
mateixa que s’executi.
L’oferta dels licitadors són els preus unitaris ofertats per cada producte.
L’import total de l’oferta només tindrà efectes per al càlcul de la puntuació
obtinguda amb aquest criteri. En cas d’error en els càlculs, l’oferta es
considerarà vàlida sempre i quan s’hagi fet constar cadascun dels preus, i es
recalcularà d’acord amb aquests i les unitats estimades que consten a l’oferta.
Aquest criteri té per objecte seleccionar l’oferta més avantatjosa tenint en
compte la relació entre la qualitat de la prestació i el seu preu.
- Compromís per part de l’empresa licitadora de la realització
d’inspeccions addicionals de les instal·lacions a requeriment de
BCASA: fins a 25 punts.
Es valorarà, fins a un màxim de 25 punts, el compromís per part de l’empresa
licitadora de la realització d’inspeccions addicionals de les instal·lacions a
requeriment de BCASA.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:


6 inspeccions addicionals......................................................25 punts



4 inspeccions addicionals......................................................20 punts



2 inspeccions addicionals......................................................10 punts
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0 inspeccions addicionals........................................................0 punts

Aquest criteri té per objecte la millora de la qualitat del servei, incrementant
el control del funcionament de la instal·lació.
- Compromís per part de l’empresa licitadora de netejar les arquetes
del col·lector de les gàbies: fins a 20 punts.
Es valorarà, fins a un màxim de 20 punts, el compromís per part de l’empresa
licitadora de la neteja de les arquetes del col·lector de les gàbies a
requeriment de BCASA.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:


Realització d’una neteja cada dos mesos de les arquetes del col·lector de
les gàbies............................................................................20 punts



Realització d’una neteja cada tres mesos de les arquetes del col·lector de
les gàbies............................................................................15 punts



Realització d’una neteja cada quatre mesos de les arquetes del col·lector
de les gàbies........................................................................10 punts



Realització d’una neteja cada sis mesos de les arquetes del col·lector de
les gàbies..............................................................................5 punts



Realització d’una neteja anual de les arquetes del col·lector de les
gàbies..................................................................................0 punts

Aquest criteri té per objecte la millora de la qualitat del servei incrementant
la neteja abans de l’entrada a la depuradora.

- Compromís per part de l’empresa licitadora d’entregar l’informe de
funcionament de l’estació, mitjançant un correu electrònic en un
temps límit desprès de l’arribada dels resultats de l’analítica: fins a 20
punts.
Es valorarà, fins a un màxim de 20 punts, el compromís per part de l’empresa
licitadora d’entregar l’informe de funcionament de l’estació, que inclogui les
dades de funcionament, les dades complertes dels treballs realitzats durant
el mes, i la interpretació del resultats de les analítiques, segons el format que
faciliti BCASA. L’enviament de l’informe es realitzarà mitjançant un correu
electrònic desprès de l’arribada dels resultats de l’analítica en un temps límit.
La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent:
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Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un
termini inferior a 48 hores desprès de l’arribada dels resultats de
l’analítica............................................................................20 punts



Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un
termini inferior a 96 hores desprès de l’arribada dels resultats de
l’analítica............................................................................10 punts



Enviament per e-mail de l’informe de funcionament de l’estació en un
termini superior a 96 hores desprès de l’arribada dels resultats de
l’analítica..............................................................................0 punts

Aquest criteri te per objecte la millora de la qualitat del servei incrementant
la rapidesa i profunditat de l’anàlisi de les dades de seguiment.

Puntuació de la totalitat dels criteris d’adjudicació: 100 punts.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats:
- un diferencial de 10 punts percentuals per sobre de la mitjana de les ofertes
en percentatge o, en el cas d’una única empresa licitadora, de 20 punts
percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, pel càlcul de la mitjana
de les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si
hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament
consecutiva.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, pel càlcul de la mitjana
de les ofertes s'exclouran una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues
ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la
segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
Per la consideració d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats
s’aplicarà, respecte a les empreses pertanyents a un mateix grup, allò previst
per l’article 86 del R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta, en tot
cas, si es comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les
obligacions aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o
laboral, nacional o internacional, incloent l’incompliment dels convenis
col·lectius sectorials vigents.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses
licitadores s’aplicaran els criteris de desempat establerts a l’article 147.2
LCSP tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de desempat
del venciment del termini de presentació d’ofertes:
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Primer criteri de desempat: Licitadors amb major percentatge de persones
treballadores amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social en la
plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat, el major
número de persones treballadores fixes amb discapacitat en plantilla, o el
major número de persones treballadores en inclusió a la plantilla.
Es requerirà declaració responsable amb la indicació del percentatge de
persones treballadores amb discapacitat que tenen en plantilla.
Segon criteri de desempat: Licitadors amb menor percentatge de contractes
temporals en la plantilla de cadascuna de les empreses.
Tercer criteri de desempat: Licitadors amb major percentatge de dones
treballadores en la plantilla de cadascuna de les empreses.
En el cas d’ UTEs es prendrà el valor de la mitja aritmètica dels percentatges
de les empreses que en formin part, de forma proporcional a la seva
participació a la UTE.
Quart criteri de desempat: El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors
criteris de desempat no hagi donat lloc a un desempat.

Clàusula 11. Obertura de les proposicions
1. Les empreses licitadores han de remetre la contrasenya del document que
conté la seva oferta immediatament finalitzat el termini de presentació
d’ofertes a l’adreça següent:
contractacio.bcasa@bcn.cat
Si l’empresa licitadora no envia la contrasenya en el termini indicat es
declararà la seva oferta exclosa de la licitació.
2. La valoració de les ofertes es realitzarà pels tècnics.
De conformitat amb allò disposat a la lletra d) de l’article 159.6 LCSP, no es
celebrarà acte públic d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, l’obertura
en acte privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el
termini màxim per a la seva presentació, una vegada les empreses licitadores
hagin remès les contrasenyes del document que conté la seva oferta.

Clàusula 12. Adjudicació del contracte
L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte en el termini màxim de 15
dies a comptar del dia final de presentació de les proposicions.
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Transcorregut el termini anterior sense que es notifiqui l’adjudicació, les
empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta.

Clàusula 13. Notificació de l’adjudicació i formalització del
contracte
L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix
dia en el perfil de contractant juntament amb les ofertes presentades i la
documentació relativa a la seva valoració.
La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la firma, en el termini
màxim de tres dies, d’acceptació de l’empresa adjudicatària de la resolució
d’adjudicació i es publicarà en el perfil de contractant.
En cas que s’hagi notificat com a adjudicatària una UTE, aquesta s’ha de
constituir formalment en unió temporal abans de la resolució de l’adjudicació.
Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués formalitzat el
contracte, mitjançant la signatura d’acceptació de la resolució de
l’adjudicació, s’entendrà que retira la seva oferta i BCASA sol·licitarà la
documentació a la següent empresa licitadora per l’ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes, i podrà reclamar, si escau, a l’empresa licitadora que
ha retirat l’oferta la indemnització que correspongui.
Un cop adjudicat i signada la resolució d’adjudicació del contracte, abans de
l’inici del contracte, l’empresa licitadora haurà d’aportar:
- Còpia d’una pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil per import
suficient per cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es puguin
derivar de la seva execució, i per tal de fer front a qualsevol fet del que es
derivi responsabilitat per part de l’empresa adjudicatària. En cas de produirse un fet que derivés en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi
qualsevol cost que se’n derivi.
- La documentació relativa a la seguretat i salut laboral enumerada al punt
5.3 del plec de prescripcions tècniques.

Clàusula 14. Execució del contracte
L’execució del contracte s’iniciarà a partir del dia 1 de gener de 2022, sempre
i quan s’hagi formalitzat el contracte o el dia següent al de la seva
formalització.
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Clàusula 15. Abonaments al contractista
D’acord amb l’article 102 LCSP, el preu retribueix l’objecte del contracte i
inclou l’IVA que s’indicarà com a partida independent.
L’empresa contractista ha de presentar a BCASA les factures corresponents
a l’objecte del contracte. La factures seran revisades i conformades en el
termini màxim de deu dies. En cas de disconformitat, les factures seran
retornades al contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a
comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o
presentar nova factura amb les rectificacions escaients.
El contractista ha d’incloure, en les factures que presenti, les següents dades
especificades en la capçalera del present plec:
-

Expedient al que fa referència i descripció.

Un cop validades les factures pel responsable del contracte, les factures seran
registrades.
Les factures seran abonades al contractista transcorregut 30 dies des de la
data de registre. Aquest abonament es realitzarà dins el termini previst per
la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
les operacions mercantils.
BCASA podrà rebutjar les factures que es presentin de manera incomplerta o
incorrectes i, en aquest cas, seran retornades al contractista.
Per a la cessió o endós de qualsevol conformitat de certificació de les factures
es necessitarà la prèvia conformitat de BCASA.
Les factures hauran de ser presentades en la següent adreça de correu
electrònic: Admin.bcasa@bcn.cat.

Clàusula 16. Responsable del contracte
La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és la
Direcció d’Operacions de BCASA.
Es designa al Sr. Gustavo Ramon Wilhelmi, Director d’Operacions, telèfon 932
896 800, correu electrònic gramonw@bcn.cat i adreça social carrer Acer núm.
16, 08038 Barcelona, com la persona responsable del contracte, a qui li
correspon supervisar l’execució , adoptar les decisions i dictar les instruccions
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada. Les
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decisions i instruccions que adopti el Director d’Operacions de BCASA seran
obligatòries pel contractista.

BCASA tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte,
que el contracte s’executa amb el màxim respecte al medi ambient, d’acord
amb les obligacions i exigències contingudes al present plec i al plec de
prescripcions tècniques.

Clàusula 17. Condicions especials d’execució i obligacions
del contractista.
1. Condicions especials d’execució
D’acord amb l’article 202 LCSP, s’estableixen les següents condicions
especials d’execució:
a) De caràcter social:


El pagament del preu a les empreses subcontractades

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa
contractista en el pagament del preu que li correspongui per la prestació
realitzada, segons les obligacions de pagament del preu establertes a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan
de contractació pagui directament a l’empresa subcontractista.
Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació
donarà audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu
dies al·legui el que cregui convenient. Si no justifica l’impagament del preu,
l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa
subcontractista amb detracció del preu al contractista principal i amb
efectes deslliuradors.


L’acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses
subcontractades

D’acord amb la previsió de la clàusula 19, l’empresa contractista ha de
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel
responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.
No s'admetran pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per BCASA per al contractista.
Aquesta condició es considera essencial i el seu incompliment comportarà la
imposició d'una penalitat de com a màxim el 10% de l’import d’adjudicació.
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b) De caràcter ambiental:


El compliment de les condicions de realització dels anàlisis

Tots els paràmetres s’analitzaran sota l’acreditació d’ENAC (Entitat Nacional
d’Acreditació) segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a aigües
residuals. Es requerirà declaració responsable i documentació acreditativa
del compliment d’aquesta mesura ambiental.


El compliment de les condicions de realització de les neteges i de la gestió
del residu

Es transportarà el residu extret de les instal·lacions cap a planta de
tractament de residus registrada a l’Agència de Residus de Catalunya. Una
vegada gestionat el residu per part de la planta de tractament, l’adjudicatari
farà entrega del full de seguiment del residu degudament complimentat. El
codi, o codis, del residu serà l’indicat en el catàleg de residus de Catalunya,
segons les característiques del residu recollit.

2. Condicions d’execució generals
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment
de la qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del
contracte.
És obligació essencial del contracte el compliment del Decret d’Alcaldia de 19
de maig de 2016 pel qual es reconeix clàusula essencial dels contractes
públics municipals que la contractista no tingui relació econòmica ni financera
il·legal amb un país considerat paradís fiscal.
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta
clàusula tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial.
3. Obligacions del contractista:
A més de les obligacions establertes en LCSP, el contractista està obligat a:
a. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i
acreditar la seva afiliació i situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament
a l'inici de l'execució del contracte.
b. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a BCASA
qualsevol substitució o modificació d'aquelles persones i acreditar que la
seva situació laboral s'ajusta a dret.
c. Aportar la documentació per acreditar que els mitjans utilitzats per la
prestació del servei compleix les condicions descrites al plec de
prescripcions tècniques i a la pròpia proposició del licitador.
d. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el
comportament del personal; també ha de fer d'enllaç amb BCASA i el
responsable del contracte.
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e. Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com
ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels
residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del
contracte) d’acord amb la legislació vigent.
f. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
g. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics
o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que
hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte, complint durant el
termini mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigides a
l’article 133.2 LCSP. L'empresa adjudicatària i el seu personal hauran de
respectar, en tot cas, les prescripcions del Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció
de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i
garantia dels drets digitals, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre
Reglament de desenvolupament de la LOPD. El contractista tindrà la
consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment a
les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. A aquests
efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el Plec
de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també
haurà de:


Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte,
l’empresa adjudicatària/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà
abans de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu
necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua,
tractament o accés no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la
naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin
exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal.



Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les
corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que
intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix
aquell reglament.



Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les
instruccions que a l’efecte li trameti BCASA i de forma confidencial i
reservada, no podent ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització
Pàgina 20 de 39

per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta
obligació seguirà vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalització
del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa legalment
admesa o establerta en aquest plec.


Tornar a BCASA, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de
caràcter personal, i també qualsevol suport o document en què consti
alguna dada objecte del tractament.



També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa,
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest
plec, fins i tot un cop extingit el contracte.

h) Tenir contractada una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per
import suficient per cobrir les responsabilitats de qualsevol tipus que es
puguin derivar de la seva execució, que haurà de presentar a BCASA
simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.
Específicament, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil haurà de
cobrir els danys corporals, els materials i els anomenats danys indirectes i
danys i perjudicis, inclosos la responsabilitat civil patronal, causats per acció
o omissió a terceres persones durant l’exercici de la seva activitat de prestació
del servei.
i) Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del
contracte li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa i els
requisits i obligacions contractuals que s’estableixin als plecs, així com també
de les obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la
legislació dels drets de les persones amb discapacitat.
j) Comunicar per escrit a l’Ajuntament el/s subcontracte/s que pretengui
celebrar assenyalant la part de la prestació que pretengui subcontractar i la
identitat i aptitud de l’empresa subcontractista. Un cop signat/s els
subcontractes els haurà d’aportar dins dels 15 dies naturals següents a la
seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una
penalitat econòmica de fins al 5% del preu del contracte.
k) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.
l) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec de clàusules
particulars i en el plec de prescripcions tècniques.
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Clàusula 18. Modificació del contracte
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article
205.2 i 206 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot
suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 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’article 204 de la LCSP. La modificació es tramitarà abans que
s’esgoti el pressupost màxim aprovat inicialment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i
la seva formalització en un document degudament signat.
Les modificacions que s’aprovin seran de caràcter obligatori pel contractista.
Conseqüentment, l’adjudicatari accepta qualsevol modificació del contracte
proposada per l’òrgan de contractació que compleixi amb el previst en el
present plec o en el Contracte i es compromet a la seva execució una vegada
s’adopti l’acord corresponent.
En aquests supòsits, el contractista restarà obligat a seguir els treballs amb
estricta subjecció a les normes que li siguin fixades, sense dret a reclamar
cap indemnització i sense què per cap motiu pugui disminuir el ritme dels
treballs ni suspendre’ls.

Clàusula 19. Subcontractació
L’empresa adjudicatària pot subcontractar amb tercers la realització parcial
de la prestació amb el compliment dels requisits i obligacions establerts als
articles 215 i 216 LCSP. L’incompliment d’aquestes estipulacions legals
comportarà les conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP.
D'acord amb la previsió de l'article 215.2.e) LCSP, l'empresa contractista
haurà de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, totes
les feines designades amb la paraula NO, que consten a l’annex núm. 1 del
plec de prescripcions tècniques de la present licitació, que es consideren
d’especial rellevància o característiques critiques, segons es motiva en la
memòria justificativa:
- Revisió dels equips que formen part de l’estació depuradora d’aigües
residuals.
- Control de fangs decantats en 30 minuts.
- Control d’escumes i llots.
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- Presa de mostres tant de l’efluent d’entrada com de l’efluent depurat, i
transport al laboratori.
- Informe mensual de funcionament de l’estació.
L'empresa contractista està obligada a abonar als subcontractistes el preu
pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP. D'acord
amb les previsions de l'article 217 es podrà verificar el compliment d'aquesta
obligació i serà obligatori en aquells casos on la subcontractació representi
un import superior al 30% del preu.
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligació del pagament del termini a
les empreses subcontractades, l’empresa adjudicatària ha de presentar la
relació detallada i els justificants de pagament establerts a l’article 217.1
LCSP. Aquesta obligació es considera condició especial d’execució i el seu
incompliment es considera molt greu, responent la garantia definitiva de les
penalitats que s’imposin.
Les empreses subcontractistes i els tercers subcontractats no han de realitzar
operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
En cas que les empreses subcontractistes i els tercers subcontractats tinguin
relacions legals amb paradisos fiscals l’adjudicatari ha d’informar d’aquestes
relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de
contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments
financers i tota la informació relativa a aquestes actuacions de les empreses
subcontractistes.
Un cop l’empresa adjudicatària hagi comunicat per escrit a BCASA el/s
subcontracte/s que pretengui celebrar, si l’empresa contractista pretén
modificar les empreses subcontractades, l’òrgan de contractació ha
d’autoritzar la modificació de les empreses subcontractistes identificades en
la licitació.
El contractista en cap cas podrà subcontractar la realització parcial del
contracte amb persones o empreses que es trobin en supòsits d’incapacitació
o inhabilitades per a contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses
en algun dels supòsits de l’article 71 LCSP.
El contractista està obligat a abonar als subcontractistes el preu pactat en un
termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de
29 de desembre, que estableix les mesures de lluita contra la morositat.
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la
verificació del pagament del preu als subcontractistes.
Per tal de garantir el compliment d’aquestes obligacions, l’adjudicatari ha de
presentar, abans que el contracte es formalitzi, una declaració responsable
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en què es compromet a complir els terminis de pagament als subcontractistes
que estableix la legislació vigent.
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de
presentar un document que justifiqui el compliment efectiu dels terminis
d'abonament als subcontractistes.
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació,
així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc,
en tot cas, a la imposició al contractista d'una penalitat prevista com a falta
molt greu.

Clàusula 20. Cessió del contracte
En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 21. Demora en les prestacions
1. El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total i, si
és el cas, parcials, fixats per a la seva realització.
2. La mora del contractista en l’execució del contracte no necessitarà
intimació prèvia per part de BCASA.
3. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del termini total, BCASA podrà optar per la
resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions diàries en la
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA
exclòs), tot d’acord amb la previsió de l’article 193.3 LCSP.
Cada vegada que les penalitzacions per demora, arribin a un múltiple del 5
per 100 del preu del contracte, l’IVA exclòs, l’òrgan de contractació podrà
resoldre el contracte o acordar-ne la continuïtat amb imposició de noves
penalitzacions.
4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte
per manca de pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre
mesos.
5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en
demora respecte al compliment del terminis parcials, BCASA podrà optar per
la resolució del contracte o per la imposició de les penalitzacions previstes a
l’article 193 LCSP.
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Clàusula 22. Responsabilitat en l’execució del contracte
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes
amb caràcter general en la LCSP respecte al procediment d’adjudicació i
formalització del contracte així com en relació als efectes i extinció previstos
a l’article 319 LCSP, i, especialment, les prescrites a l’article 201 LCSP en
quant a les obligacions socials i laborals.
A més es tipifiquen les següents faltes:
a) Faltes molt greus:
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en
aquest plec.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques, quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc
a la resolució del contracte.
- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista de no tenir cap relació
financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació
és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.
- L’incompliment de de les prescripcions relatives a la subcontractació.
- L’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el
termini de pagament establert per BCASA per al contractista.
- L’incompliment de la prohibició de la cessió.
- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de
tercers en les prestacions.
- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislació vigent.
- L'incompliment d'obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com
a lleus o greus.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec i en el plec
de prescripcions tècniques.
b) Faltes greus
L’incompliment de les obligacions essencials del contracte i obligacions del
contractista previstes en el contracte, en el plec de clàusules particulars i en
el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta molt greu.
-

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu.
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- L'incompliment d'obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com
a lleus o molt greus.
- L’incompliment de les característiques tècniques dels equips i elements
utilitzats per realitzar el servei. En cas que es detecti aquesta deficiència.
- El retard en l’hora d’inici dels treballs.
- La modificació d’un servei sense causa justificada i sense notificació prèvia.
En cas que es detecti aquesta deficiència.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec i en el plec de
prescripcions tècniques.
c) Faltes lleus
- L’incompliment de les obligacions essencials del contracte i obligacions del
contractista previstes en el contracte, en el plec de clàusules particulars i en
el plec de prescripcions tècniques, quan no constitueixin falta greu.
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions
especials d’execució del contracte establertes en el contracte, en el plec de
clàusules particulars i en el plec de prescripcions tècniques, quan no
constitueixi falta molt greu o greu.
- L’incompliment de qualsevol dels compromisos indicats en la documentació
contractual i que no sigui considerada com a falta greu es considerarà una
falta lleu.
- L'incompliment d'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.
- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec i en el plec
de prescripcions tècniques.
Penalitats contractuals.
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas
d'incompliment que no produeixi resolució del contracte, BCASA pot aplicar
les penalitats següents, graduades en atenció al grau de perjudici, perillositat
i/o reiteració:
a) Faltes molt greus: penalitat fins a un 10 per 100 del preu del contracte,
entès com a import d’adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el
preu es determini en funció de preus unitaris.
b) Faltes greus: penalitat fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: penalitat fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència al contractista perquè
pugui formular al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de
contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes pertinents.
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Penalitats contractuals relatives a la subcontractació
En cas que l’empresa contractista subcontracti part de l’execució del contracte
sense donar compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a BCASA
s’imposarà al contractista una penalitat de fins a un 50 % de l’import del
subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta incompliment de
l’obligació principal del contracte.
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que
superin el termini de pagament establert per BCASA per al contractista,
comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim el 10% de l’import
d’adjudicació.

Cobrament de les penalitzacions per demora i per penalitat
L'import de les penalitzacions per demora i de la resta de penalitats pot ferse efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de reconeixement de
l’obligació.
BCASA podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures,
totalment o parcialment, en compensació de deutes del contractista, per raó
del contracte i amb independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

Clàusula 23. Recepció i termini de garantia
1. La constatació de la correcta execució de les prestacions i la seva posterior
recepció s’efectuarà mitjançant acta de conformitat, que s’estendrà dins del
termini de 30 dies següents al seu lliurament o realització, si es troben en
estat de ser rebudes i a satisfacció de BCASA.
2. S’acordarà la liquidació del contracte dins del termini dels 30 dies a
comptar des de la data de l’acta de conformitat.
3. A partir de la data de recepció del contracte, començarà a computar el
termini de garantia, que serà dels 30 dies, tot d’acord amb la regulació de
l’article 210.3 LCSP.

Clàusula 24. Resolució del contracte
1. El contracte podrà ser resolt per les següents causes:
a) La demora en l’inici de les prestacions i/o la demora en el compliment dels
terminis per part del contractista.
En tot cas, el retard injustificat sobre l’execució que es comuniqui a
l’adjudicatari una vegada resolta la contractació del servei, en qualsevol
activitat, per un termini superior a un terç del termini de durada inicial del
contracte.
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b) L’incompliment de les clàusules del plec de clàusules particulars i del plec
de prescripcions tècniques, entre elles, de les condicions especials
d’execució, les obligacions essencials del contracte, i les obligacions del
contractista quan aquest incompliment hagi estat qualificat d'infracció
greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules essencials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de
penalitats o a la indemnització de danys i perjudicis.
c) La relació il·legal de l’empresa contractista amb països considerats
paradisos fiscals, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de
2016.
d) La situació de l’empresa contractista durant l’execució del contracte en
causa legal de prohibició de contractar.
e) La manifesta incapacitat tècnica o negligència provocada, en relació amb
el desenvolupament de les tasques objecte del present contracte, la
negativa o resistència manifesta de l’adjudicatària a ajustar-se a les
indicacions efectuades per BCASA per tal d’ajustar el contracte a les seves
necessitats, la no compareixença reiterada de les reunions de treball, la
manca de compliment en els terminis parcials que es puguin establir,
l’omissió d’informació i qualsevol actitud o negligència que pugui afectar
al desenvolupament del contracte.
f) La sanció de l’adjudicatari per l’òrgan de la competència per infracció greu
en matèria de falsejament de la competència a causa del seu
comportament en el procediment de licitació (articles 211 a 213 LCSP).
g) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents
que no siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del
contracte, dels que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el
contracte quan produeixi un perjudici molt greu.
i) No haver aportat la documentació exigida en els plecs que regeixen la
licitació.
j) Totes aquelles causes que s’hagin establert en els plecs que regeixen la
licitació.
k) Les altres establertes legalment per aquest tipus de contracte.
l) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció
de la personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del
que preveu l’article 98 LCSP relatiu a la successió del contractista.
m) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre
procediment.
n) El mutu acord entre BCASA i el contractista.
o) La demora en el pagament per part de BCASA per un termini superior al
que estableix l’apartat 6 de l’article 198 LCSP o l’inferior que s’hagi fixat a
l’empara del seu apartat 8.
p) L’incompliment de l’obligació principal del contracte.
Així mateix, són causes de resolució del contracte l’incompliment de les
obligacions essencials restants sempre que aquestes últimes s’hagin
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q)

r)

s)

t)

qualificat com a tal en els plecs o en el document descriptiu corresponent,
quan concorrin els dos requisits següents:
1r Que aquestes respectin els límits que l’apartat 1 de l’article 34 LCSP
estableix per a la llibertat de pactes.
2n Que figurin enumerades de manera precisa, clara i inequívoca en els
plecs o en el document descriptiu, i no són admissibles clàusules de tipus
general.
La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats,
quan no sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els
articles 204 i 205 LCSP; o quan, encara que es donin les circumstàncies
que estableix l’article 205 LCSP, les modificacions impliquin, aïlladament
o conjuntament, alteracions del preu d’aquest, en una quantia superior,
en més o en menys, al 20 per cent del preu inicial del contracte, a exclusió
de l’impost sobre el valor afegit.
L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del
contractista als treballadors que estiguin participant en aquesta, o
l’incompliment de les condicions que estableixen els convenis col·lectius
en vigor per a aquests treballadors també durant l’execució del contracte.
El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per
causa imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per
un termini superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en
aquell perquè comenci.
El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió
del contracte per un termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan
de contractació.

2. Davant l’incompliment de les obligacions per part de l’empresa
adjudicatària, BCASA podrà instar la finalització del contracte, sense perjudici
de la reclamació per danys i perjudicis i de la resta d’accions legals que pugui
correspondre a BCASA.

Clàusula 25. Recursos legals dels licitadors
Jurisdicció competent
El contracte té la consideració de contracte privat i d’acord amb el que preveu
l’article 27.2 LCSP, l’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre
les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del contracte
objecte d’aquesta licitació.
De conformitat amb l’article 27.1 LCSP, l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu serà competent per resoldre les discrepàncies relatives a la
preparació i adjudicació dels contractes.
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Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats
i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que
els pugui correspondre.
Règim de recursos
Els actes derivats del present procediment d’adjudicació podran ser
recorreguts en via administrativa mitjançant recurs d’alçada a l’empara de
l’article 44.6 LCSP davant l’Ajuntament de Barcelona.
En cas d’impugnació de l’anunci de licitació o els presents plecs, el termini
per interposar el recurs d’alçada és d’un mes a comptar des del dia següent
a la publicació al Perfil de contractant de l’entitat.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres
mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es
podrà entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa o per silenci administratiu del recurs d’alçada
es podrà interposar el recurs contenciós administratiu davant els Jutjats de
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa de Barcelona, en el termini
de dos mesos comptats des de l’endemà del dia de la recepció de la seva
notificació si és expressa o sis mesos comptats des del dia següent en que el
recurs s’entengui desestimat per silenci administratiu.

Clàusula 26. Transparència, integritat i conflicte
d’interessos
•

Transparència.

De conformitat amb allò preceptuat als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les
empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i els
proveïdors i mitjans externs, els criteris d’actuació i codi de comportament
que hauran de seguir han d’adequar-se a les disposicions de la Llei 19/2014,
del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, especialment:
Lliurament d’informació per a publicitat activa
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les
activitats directament relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la
gestió de serveis públics i la percepció de fons públics establerta en el Títol II
de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
Retribucions del personal directiu
L’empresa adjudicatària resta obligada a informar de les retribucions
percebudes pels seus càrrecs directius si el volum de negoci de l’empresa
vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions
públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa, o bé,
en cas contrari, presentar una declaració responsable informant del
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percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de l’empresa les
activitats directament relacionades amb les administracions públiques durant
el darrer exercici tancat.
Personal adscrit
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i anualment
fins a la seva finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al
contracte que comportin dur a terme una activitat, un servei o una obra amb
caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, així com el
règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que
duu a terme.
Dret d’accés a la informació pública
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmès,
l’empresa contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les
condicions que aquesta estableixi en cada requeriment, aquella informació
que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels
ciutadans, en relació a la prestació contractada.
Qualitat dels serveis públics
Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les
condicions i obligacions que assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al
servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els deures dels usuaris,
les facultats.
Grups d’interès
Els grups d’interès han d’inscriure’s al Registre de grups d’interès, d’acord als
articles 46 i 47 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern, i han d’acceptar i complir un codi
de conducta que ha d’assegurar que l’activitat desenvolupada davant les
autoritats, els càrrecs públics i els funcionaris respecti sempre el marc legal,
de conformitat amb els articles 49 a 52 de la citada llei 19/2014.

•

Integritat i conflictes d’interessos.

En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i
contractistes, les empreses subcontractistes i les empreses proveïdores i
mitjans externs, regiran el seu comportament d’acord els principis i valors
generals d’actuació continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de
Barcelona, tot d’acord amb la previsió de l’article 3.2 de l’esmentat Codi,
publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017.
Tot d’acord amb l’article 1.1 i 64 LCSP que estableixen el principi d’integritat
i defineixen els conflictes d’interessos, els criteris d’actuació i codi de
comportament que hauran de seguir les empreses seran:
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1. adequar la seva conducta als principis informadors de la contractació
pública, evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir,
comunicar qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos en què es trobin o
de què tinguin coneixement durant la licitació del contracte o la seva execució
i col·laborar amb l’òrgan de contractació per a la seva detecció o solució.
2. respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i
integritat.
3. eludir qualsevol conducta que pugui falsejar la competència.
4. no realitzar cap acte que, directament o indirectament, persegueixi influir
en els càrrecs o empleats públics durant l’adjudicació dels contractes o en la
seva execució per obtenir qualsevol benefici.
5. no han de donar cap regal o obsequi de valor, favor o servei als membres
de l’òrgan de contractació ni als càrrecs i personal de BCASA ni als seus
familiars, incloent els del cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga
relació d’afectivitat, els familiars dins del quart grau de consanguinitat o
segon grau d’afinitat.
6. han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament
de Barcelona i les normes relatives als conflictes d’interessos per part de tota
persona que intervingui en el procediment de contractació.
Pot consultar el text íntegre del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de
Barcelona a l’enllaç següent:
http://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/codi-conducta
7. han de comunicar a la major brevetat possible, directament a l’òrgan de
contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial,
en què es trobin o de què tinguin coneixement que es produeixi durant la
licitació del contracte o la seva execució.
8. respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i
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.).
9. 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.
10. no realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
11. respectar els acords i les normes de confidencialitat.
12. 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’Administració o administracions de
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referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència
que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
13. aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de
la legalitat vigent.
14. han de facilitar el compliment del Codi ètic i de conducta de Barcelona
Cicle de l’Aigua, S.A. i les normes relatives als conflictes d’interessos per part
de tota persona que intervingui en el procediment de contractació.
Pot consultar el text íntegre del Codi ètic i de conducta de Barcelona Cicle de
l’Aigua, S.A. a l’enllaç següent: www.bcasa.cat

Conseqüències de l’incompliment
L’incompliment per les empreses empresa licitadores de les regles de
conducta definides en aquesta clàusula pot derivar en causa de prohibició de
contractar si concorren els requisits de l’article 71 LCSP. En relació amb
l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans
auxiliars, les regles de conducta definides en aquesta clàusula es consideren
obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a
incompliment molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa,
amb imposició de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la
resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP
i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la
previsió de l’article 71.2.c).
•

Bústia ètica.

Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les
proveïdores i mitjans externs estan subjectes, en les seves relacions amb
l’Ajuntament de Barcelona, a les normes reguladores de la bústia ètica i de
bon govern, aprovades per la Comissió de Govern, en sessió de 6 d’octubre
de 2016.
L’òrgan gestor de la bústia pot conèixer de les accions, situacions o omissions
en els processos de contractació pública, en el marc de l’execució del
contracte corresponent i, en especial, en la prestació de serveis públics
municipals.
Les empreses licitadores i contractistes, les empreses subcontractistes i les
proveïdores i mitjans externs han de col·laborar amb l’òrgan gestor de la
bústia, en l’exercici de les seves funcions.
La Cap de Servei d'Administració i Finances

Mónica Abad Cuñado
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Qui sotasigna el/la senyor/a ...................................................................., amb
DNI/NIE núm......................, en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ........................................................................, amb NIF
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
.................................., actuant en qualitat de ..........................., segons el poder
de representació ............................................................... i als efectes de licitar
en
el
procediment
d'adjudicació
de
...................................................................................................................,
núm. Expedient ...................

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1

Que ostenta la representació de l’empresa licitadora que presenta l’oferta

Què l’empresa licitadora que representa:

Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat.
No esta incursa en prohibició de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71
LCSP
està inscrita en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya (RELI) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha
estat modificada
està inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado (ROLECE) i tota la documentació que hi figura manté la seva vigència i no ha
estat modificada.
no està inscrita ni en el RELI ni en el ROLECE.
Compleix les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals.
Compleix les obligacions legals en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes.
Compleix amb l'article 42 del Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb
discapacitat i de la seva inclusió social, relatiu a la quota de reserva de llocs de treball
per a persones amb discapacitat, o per les característiques de l'empresa, no està
obligada a disposar d'aquesta quota de reserva.
Possibles relacions amb paradisos fiscals:
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses
interposades:

En cas d’unió temporal d’empreses (UTE) ha d’haver una declaració responsable de cadascuna
de les empreses que hi formaran part.
1
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No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives,
- segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per
aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de
blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil
de contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments
financers
i
tota
la
informació
relativa
a
aquestes
actuacions:
....................................................................

Per a empreses que conformen grup empresarial
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial ................... i
que
l’empresa/les
empreses
del
mateix
grup
(nom
de
les
empreses)............................ es presenta/en també a la present licitació.

Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori
espanyol
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol
ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del
contracte, amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui
correspondre al licitador.

DESIGNA I ACCEPTA

Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent
adreça de correu electrònic (@): ...................................................................

En prova de conformitat es signa la present declaració responsable a Barcelona a ....
de .......... de 2021

Signat

Nom i cognoms ..................................................
(Segell de l’empresa)
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ANNEX 2: OFERTA

L’oferta s’ha de presentar per un període d’un any.
Aquesta oferta s’ha de presentar en un únic arxiu electrònic que ha d’estar protegit
contra la seva apertura amb una contrasenya. Si no es presenta en aquestes
condicions de forma que fora accessible pel receptor obrir-la, l’oferta serà exclosa.
La contrasenya d’aquest fitxer s’ha d’enviar immediatament finalitzat el termini de
presentació d’ofertes a l’adreça següent contractacio.bcasa@bcn.cat
Un cop finalitzat el termini anterior es procedirà a inserir la contrasenya en l’arxiu
electrònic per a l’obertura de l’oferta. Aquesta obertura no es realitzarà en acte
públic.
PROPOSICIÓ DEL LICITADOR

El Sr./la Sra. ........................................................................... ,
domiciliat/ada
a
...................................
carrer
......................................................... núm. ..................... , amb
DNI/NIF núm. .............................................. , major d'edat, en nom
propi,
o
en
representació
de
l'empresa
...................................................................................... amb domicili
a ........................................ carrer ........................................... núm.
.........................................., assabentat/ada de les condicions exigides per
optar a l’adjudicació del contracte núm. Expedient ........................., que té
per
objecte
.........................................................................................................,
es compromet a realitzar-lo amb subjecció al plec de clàusules particulars i al
de prescripcions tècniques, i amb aplicació dels següents preus unitaris:
Concepte
Dues inspeccions mensuals, on es realitzarà:
Revisió de l’estat de conservació i de l’estat de
funcionament dels equips que formen part de
l’estació depuradora.
Control de fangs decantats en 30 minuts.
Control d’escumes i llots.
En una de les dues inspeccions de cada mes es
realitzarà la presa de mostres tant de l’efluent
d’entrada com de l’efluent depurat, i transport al
laboratori (inclou informe mensual de
funcionament de l’estació).

Dues analítiques de control d’aigües cada mes,
una de l’entrada i una de la sortida del reactor,
cada analítica inclou els següents paràmetres:
pH, matèries en suspensió (MES), demanda
química d’oxigen no decantada (DQO nd), nitrogen
Kjeldahl, amoni, demanda biològica d’oxigen
(DBO5), carboni orgànic total (COT), fòsfor total,
olis i greixos, tensioactius aniònics, clorurs.

Unitats
estimades
anuals

Import
unitari de
sortida

Import de
sortida anual

24

124 €

2.976 €

24

326,21 €

7.828,92€
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% de
baixa

Import
unitari
ofertat

Import anual
ofertat

Servei de camió de neteja hidrodinàmica i
aspiració per al buidat parcial o total de l’estació
depuradora, així com el transport i la gestió del
residu extret de les instal·lacions.
En una de les actuacions de neteja, es netejaran
també les quatre arquetes del col·lector de les
gàbies.

6

1.070,75€

6.424,50 €

Reparacions del tamís rotatiu, bombes,
aireadors, instal·lació elèctrica o circuit hidràulic
Edar.

1

1.600 €

1.600 €

Total

1.600 €

1.600 €

18.829,42 €

IVA 21%

3.954,18 €

Total IVA inclòs

22.783,60 €

L’oferta dels licitadors són els preus unitaris ofertats per cada producte.
L’import total de l’oferta només tindrà efectes per al càlcul de la puntuació
obtinguda amb aquest criteri. En cas d’error en els càlculs, l’oferta es
considerarà vàlida sempre i quan s’hagi fet constar cadascun dels preus, i es
recalcularà d’acord amb aquests i les unitats estimades que consten a l’oferta.

En cas que hi hagi un error en multiplicacions i sumes es prendrà com a
referència el preu unitari ofertat.

ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS

Criteri automàtic
Compromís per part de l’empresa licitadora
de la realització d’inspeccions addicionals de
les instal·lacions a requeriment de BCASA
Compromís per part de l’empresa licitadora de
netejar les arquetes del col·lector de les gàbies
Compromís per part de l’empresa licitadora
d’entregar l’informe de funcionament de
l’estació, mitjançant un correu electrònic en un
temps límit desprès de l’arribada dels resultats
de l’analítica

Oferta del licitador
(SI/NO) ................ es compromet
inspeccions addicionals

a

...........

(SI/NO) ................ es compromet a la realització
d’una neteja ................ (cada ....... mesos/anual) de
les arquetes del col·lector de les gàbies
(SI/NO) ................ es compromet a l’enviament de
l’informe de funcionament de l’estació en un termini
................ (inferior/superior) a ................ (48/96)
hores desprès de l’arribada dels resultats de l’analítica

En prova de conformitat es signa la present declaració responsable a Barcelona a ....
de .......... de 2021
Signat

Nom i cognoms ..................................................
(Segell de l’empresa)
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ANNEX 3
MODEL DE DECLARACIÓ
CONSTITUCIÓ UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES
(UTE)
El/la senyor/a ............................................................. amb DNI núm. .......................
en representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm.
.............................; el/la senyor/a .........................................................................
amb DNI núm. ..................... en representació l’empresa
................................................................... amb NIF núm. ...................................; 2
DECLAREN
a) La voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per objecte
.............................................., núm. Contracte ................., núm. Expedient
.................. amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte:
...,... % l’empresa ............................................................................................
...,... % l’empresa ............................................................................................ 1
b) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a
constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública.
c) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a
............................................................................
amb
DNI
núm.
..............................
d) Que
la
denominació
de
la
UTE
a
constituir
és
................................................................ ; i el domicili per a les notificacions és
.................................................................... núm. telèfon .........................; núm.
de
fax
................................;
adreça
de
correu
electrònic
(@)
................................................................

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració,
(localitat i data)
(nom de l’empresa que es representa; signatura de cadascun dels representants de les
diferents empreses i segell de les empreses)

2

Complimentar la mateixa informació en cas que la UTE estigui integrada per més de dos
empresaris
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ANNEX 4
Qui sotasigna el/la senyor/a ....................................................................., amb
DNI/NIE núm......................, en nom propi / en qualitat de representant legal de la
persona física/jurídica ........................................................................, amb NIF
núm. ........................................, amb la següent adreça de correu electrònic
............................, actuant en qualitat de ............................, segons el poder de
representació ................................................................... i als efectes de licitar
en el procediment d'adjudicació de ..........., núm. Contracte .........., núm. Expedient
...................

AUTORITZA A BARCELONA CICLE DE L’AIGUA, S.A.

a sol·licitar de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o
a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
tributàries imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària
del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte.

a sol·licitar de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o
a través del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades
justificatives i/o el certificat d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions
amb la Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents, en cas de resultar
adjudicatari/ària del procediment de licitació i durant tota la vigència del contracte.

a sol·licitar a l’Ajuntament de Barcelona, les dades justificatives i/o el certificat
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions, imposades per les
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatari/ària del procediment de licitació
i durant tota la vigència del contracte.

En prova de conformitat es signa la present oferta a Barcelona a .... de .......... de
2021

Signat

Nom i cognoms ..................................................

(Segell de l’empresa)
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