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 Núm. de l’expedient: SCS-2015-342 
 
 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

 
A. Objecte  
 
Instrumental per al Bloc Quirúrgic de l'Hospital Universitari de Bellvitge 
 
 
 
Codis CPV: 33160000-9 
 

 
B. Dades econòmiques 
 
B1. Pressupost de licitació : 459.850,00 euros (sense IVA) 
 
B2. Valor estimat del contracte als efectes de determinació del procediment de contractació (art. 88 TRLCSP):   
459.850,00 euros (sense IVA) 
 
 

 
C. Existència de crèdit 
 
Partides pressupostàries *  crèdit  exercici pressupostari 
D/620000100/4120/0000  556.418,50 €  2016 
 
*En aquests imports està repercutit el corresponent IVA. 
 

 
D. Termini de durada del contracte i condicions de lliurament 
La durada del contracte serà de 3 mesos, a comptar des de la seva formalització. 
 

 
E. Publicitat i utilització de mitjans electrònics 
 
D’acord amb allò que es detalla en la clàusula 7a. del plec de clàusules administratives particulars, s’articularan a 
través del perfil de contractant del Servei Català de la Salut (CatSalut) a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya, https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut, diverses actuacions i 
la comunicació d’informació relativa a la tramitació de la licitació. 
 
La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la Plataforma té plena validesa als efectes del 
contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir d’aquesta publicació.  
 

Aquesta informació no es comunicarà per cap altre mitjà; per això, és responsabilitat dels licitadors 
subscriure’s a l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de qualsevol nova informació 
disponible. 

Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les licitacions respecte a 
les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment anomenat “Subscripcions: Voleu que 
us informem de les novetats?” dins de cada expedient, al perfil de contractant del CatSalut a la Plataforma de 
contractació. 

 
 

F. Tramitació de l’expedient 
Procediment obert 
Forma d’adjudicació harmonitzada: SI  
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G. Òrgan de contractació 
Director del Servei Català de la Salut 
Article 17.1.f de la Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya. 
 

 
H. Mesa de contractació 
La Mesa de contractació estarà constituïda pels següents membres:  
 
Presidenta: la cap de la Divisió de Recursos Físics del CatSalut 
 
Vocals: dos tècnics de la Divisió de Recursos Físics 
 un representant de l’Assessoria Jurídica del CatSalut 
 un representant de la Intervenció Delegada del CatSalut 
                         
Secretària: la responsable de la Unitat de Contractacions de la Divisió de Recursos Físics 
 
La designació dels titulars i suplents integrants de la Mesa de contractació serà aprovada per l’òrgan de 
contractació i publicada en el Perfil de contractant de conformitat amb el que estableix l’article 21 de Real Decret 
817/2008, de 8 de maig, per al que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes 
del sector públic 
 

 
I. Garantia provisional 
No s’exigeix  
 

 
J. Presentació de les proposicions 
 
La documentació a incloure a cadascun dels sobres serà: 
 
Sobre A:  
Els licitadors han de presentar la documentació esmentada a la clàusula 15a. del plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
Sobre B: 
Els licitadors han de presentar l’annex B i les fitxes tècniques dels productes als quals concorren d’acord amb 
el fitxer d’excel que es lliura amb el plec de prescripcions tècniques. Al sobre B han d’incloure aquest fitxer, 
degudament emplenat, en suport digital (CD/DVD/USB) i adjuntar-ne una impressió signada per la persona que 
firma la sol·licitud d’admissió. En cas de discrepància entre les dades contingudes en el suport informàtic i els 
documents impresos, prevalen aquests darrers. La resta de la documentació que integra l’oferta tècnica s’ha de 
presentar en paper i també en format digital. 
 
Sobre C: 
Els licitadors han d’emplenar la seva proposició econòmica en el fitxer d’excel que es lliura amb el plec com a 
annex C. Al sobre C han d’incloure aquest fitxer, degudament emplenat, en suport digital (CD/DVD/USB) i 
adjuntar-ne una impressió signada per la persona que firma la sol·licitud d’admissió. En cas de discrepància entre 
les dades contingudes en el suport informàtic i els documents impresos, prevalen aquests. 
 
Veure la “GUIA PER A LA PREPARACIÓ I PRESENTACIÓ DELS MODELS D’OFERTA TÈCNICA (SOBRE B) I 
OFERTA ECONÒMICA (SOBRE C)”, publicada al Perfil de contractant del CatSalut a la Plataforma de 
contractació. 

 
K. Presentació electrònica de proposicions  
No s’admet  

 
L. Mitjans d’acreditació de la solvència 
 
L’acreditació de la solvència econòmica i financera i de la solvència tècnica per a participar en la licitació 
s’acreditarà mitjançant  la presentació dels següents documents: 
 
Solvència econòmica i financera (art. 75 TRLCSP): 
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- La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant l’aportació dels estats de comptes de l’entitat 
corresponents als tres darrers exercicis, aprovats i dipositats en el Registre Mercantil (si l’empresari està inscrit al 
Registre, en cas contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit), dels quals es desprengui 
un volum anual de negocis de 600.000 d’euros en, com a mínim, un dels tres exercicis, i una ràtio mínima d’1, 
entre actius i passius al tancament de l’últim exercici econòmic per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació 
de comptes anuals. 
 
- Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Solvència tècnica (art. 77 TRLCSP): 
 
- Relació dels principals subministraments d’articles de similars característiques realitzats durant els darrers 5 
anys, indicant import i dates, acompanyada dels corresponents certificats de bona execució emesos per les 
entitats o empreses destinatàries dels subministraments, que acreditin un import subministrat mínim de 300.000 
euros. 
 
 

 
M. Presentació de mostres 
 
Els interessats a participar a la licitació, hauran de presentar les mostres de l’instrumental que es detalla a 
l’annex d’aquest quadre de característiques. 
 
Les mostres s’hauran de lliurar a l’Hospital (adreça de contacte: dos@bellvitgehospital.cat) dins el termini de 
presentació de proposicions. 
 

 
N. Admissió de variants 
No s’admeten variants 
 

 
O. Criteris de valoració de les ofertes 
 
La valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa per a cadascun dels 
articles i/o lots objecte de la licitació es durà a terme per l’aplicació dels següents criteris de valoració:  
 
Criteris avaluables automàticament (màxim 56 punts): 
 
1. Preu (fins a 50 punts) 
 
En aquest concepte es tindrà en compte el preu final a satisfer per l’òrgan de contractació en cas de ser 
adjudicat, inclosos, si s’escau, els accessoris, formació, treballs d’instal·lació, etc. (llevat l’IVA) 
 
L’oferta més econòmica, sempre i quan compleixi els requeriments tècnics mínims indicats en el plec de 
prescripcions tècniques, obtindrà 50 punts. 
 
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 

 
On: 
Px: puntuació oferta valorada 
Oe: preu oferta més econòmica (sense IVA) 
Ox: preu oferta valorada (sense IVA) 
 

Ox

*Oe
=Px

50
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2. Terminis de garantia (fins a 6 punts) 
 
Es valoraran les ampliacions del termini de garantia ofertes, és a dir, quan siguin superiors al termini exigit en el 
quadre de característiques del contracte. 
 
La proposta que ofereixi el major termini de garantia, obtindrà 6 punts. 
 
Les restants ofertes obtindran la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula: 

 
 
On: 
Px: puntuació termini de garantia valorat 
Te: major termini de garantia ofert 
Tx: termini de garantia valorat 
Tg: termini mínim de garantia exigit en el plec 
 
Les propostes de termini de garantia superiors a 5 anys es valoraran com si aquest fos el termini ofert. 
 
 
Criteris susceptibles de judici de valor (màxim 44 punts): 
 
En les fitxes tècniques (annex B) es detallen els elements que es valoraran per als diferents articles que integren 
la licitaicó. Algun d’aquests elements és d’obligat compliment i d’altres es consideren millores per a una major 
garantia del producte. 
 
Els elements que es valoraran i la seva puntuació màxima són: 
 
1.1. Característiques constructives (fins a 21,75 punts) 
1.2. Serigrafiat (fins a 11,25 punts) 
1.3. Composició del joc (fins a 11 punts) 
 
 

 
P. Garantia definitiva 
5% de l’import adjudicat (sense IVA). 

 
Q. Import màxim de les despeses de publicitat en anuncis oficials 
3.000 euros 

 
R. Revisió de preus 
No procedeix  

 
S. Termini de garantia 
2 anys 

 
T. Responsable del contracte 
La cap de la Divisió de Recursos Físics 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del contracte es podrà 
sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració de la Generalitat, no vinculant. 

 
U. Presentació de factures 
 
La facturació s’haurà d’emetre en format electrònic i enviar-se a través de la plataforma e.Fact donant 
compliment a la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al 

( )
( )TgTe

*TgTx
=Px

−
− 6
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Sector Públic i l’Acord de Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures 
electròniques de Catalunya. 
 
Les factures hauran d’incloure necessàriament el número d’expedient de contractació en el camp FileReference, i 
hauran de mantenir exactament el mateix format del número indicat. 
 
Informació codis DIR3: 
Unitat Tramitadora: A09006097 Servei Català de la Salut 
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP. 
 
Òrgan Gestor: A09006097 Servei Català de la Salut 
Travessera de les Corts, 131-159 Edifici Olímpia 08028 Barcelona ESP. 
 
Oficina Comptable: A09006061 Intervenció General 
Rambla de Catalunya, 19-21 08007 Barcelona ESP. 
 

 
V. Modificació i/o resolució del contracte per aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària 
 
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional tercera de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, 
financeres i administratives, el contracte administratiu objecte d’aquesta licitació podrà ser modificat o resolt per 
l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària. 
 
Aquestes modificacions o resolucions es fan per raons d’interès públic d’acord amb allò previst a l’art. 219 del 
TRLCSP, amb l’abast que resulti de les mesures d’estabilitat pressupostària a aplicar, i els efectes que determini 
la legislació vigent aplicable. 

 
W. Documentació de la licitació 
La documentació administrativa que integra la licitació està formada pels següents documents: 
 
1 plec tipus de clàusules administratives particulars del contracte de subministrament de béns mobles. 

Procediment obert, acompanyat de: 
- Quadre de característiques del contracte 
- Annex A1: model de sol·licitud d’admissió (per incorporar al sobre A) 
- Annex A2: model de declaració de responsabilitat (per incorporar al sobre A) 
- Annex A3: model de compromís de constitució de la UTE (per incorporar, si s’escau, al sobre A) 
- Annex B: model d’oferta tècnica (per incorporar al sobre B) 
- Annex C: model d’oferta econòmica (per incorporar al sobre C) 

 
2 plec de prescripcions tècniques, integrat pels següents documents: 

- Condicions tècniques generals 
- Relació de productes/lots inclosos a la licitació 
- Fitxes tècniques dels  productes (per incorporar al sobre B) 
- Condicions de garantia i d’instal·lació 

 
 
Observacions: 
 
Validació de les escriptures de poders: En relació a allò previst a la clàusula 15.1.c) del plec de clàusules 
administratives particulars, i per tal de portar a terme la validació de les escriptures de poders, els licitadors 
poden posar-se en contacte amb l’assessoria jurídica dels departaments de la Generalitat o amb l’Assessoria 
Jurídica del CatSalut i concertar cita prèvia amb el tècnic competent, la qual serà com a màxim tres dies abans a 
la finalització del termini de presentació de les ofertes, aportant l’original de l’escriptura de poders i original o 
còpia compulsada del DNI de l’apoderat. 
 
Compulsa de documents: Si els licitadors volen compulsar la documentació que aporten en la proposta, hauran 
de dirigir-se telefònicament al personal de la recepció del CatSalut, i demanar dia i hora per fer la compulsa, 
aportant original i fotocòpia de la documentació en qüestió. El telèfon de contacte és el 934038585. 



 

6 
 

ARTICLES RESPECTE ELS QUE CAL PRESENTAR MOSTRES 
 
 8210062700 CAIXA COMPLETA DE LAPAROTOMIA II  
1 ut. Pinça de dissecció Russian, recta, puntes de 7mm de llargària i 6mm d'amplada Mida 20cm (8")  
1 ut. Pinça de dissecció standard, amb dents 1x2, recta, de 3mm. Mida 18cm (7")  
1 ut. Porta agulles BABY-CRILE-WOOD, recte. Mida 15cm  
1 ut. Tisora METZEMBAUM-NELSON corba fina (R/R). Mida: 20cm (8")  
1 ut. Pinça hemostàtica Mosquit-Halsted, sense dents, punta corba de 20mm de llargària x 1,5-3mm d'amplada. 
Mida 12,5cm (5")  
1 ut. Pinça hemostàtica Bengolea, sense dents, punta corba de 50mm de llargària x 2-4mm d'amplada. Mida 
20cm (8")  
1 ut. Separador VOLKMANN, 4 garfis romos. Mida 21,5cm  
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Aquest plec de clàusules administratives particulars ha estat informat per l’Assessoria jurídica del CatSalut en data 5 
de novembre de 2015 i aprovat pel director del CatSalut en data 10 de novembre de 2015 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT. PROCEDIMENT OBERT 

 

 

PRIMERA PART: DE LA LICITACIÓ 

 

 

1a. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte consisteix en el subministrament de béns mobles descrit en el quadre de 
característiques. 

La contractació pot incloure l’adquisició d’una pluralitat d’articles, que estaran relacionats i descrits en 
el plec d’especificacions tècniques. En aquest cas, els licitadors podran presentar les seves 
proposicions per la seva totalitat o bé únicament per a algun/s d’ells. En tot cas, en el supòsit 
d’agrupació de diversos articles en un lot, no s’admetran les proposicions que no facin referència a la 
totalitat d’articles integrats en aquest. 

 

2a. Règim jurídic del contracte i jurisdicció competent 

Aquesta contractació té caràcter administratiu i es regeix per les clàusules contingudes en aquest 
Plec i, amb caràcter general, pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), pel Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 de 
octubre; pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de 
Contractes del Sector Públic i la resta de normes que la desenvolupin; per la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la seva normativa de desplegament; per la 
Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, i la seva 
normativa de desplegament; pel Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels 
mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; el 
Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
generalitat de Catalunya; per l’ordre ECO/58/2012, de 22 de febrer, de modificació de l’Ordre 
ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la Plataforma de serveis de 
contractació pública, i s’incorpora el servei de sobre digital. Supletòriament son d’aplicació les 
restants normes de dret administratiu o, si escau, les normes de dret privat. 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les qüestions 
litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte. 

 

3a. Dades econòmiques del contracte 

El pressupost de licitació de la contractació es determina en el quadre de característiques. En el 
quadre esmentat es determina també el pressupost de licitació de cadascun dels articles/lots inclosos 
a la contractació. Aquests són els preus màxims que poden oferir les empreses que concorrin a la 
licitació del contracte. 

El valor estimat del contracte s’assenyala també en el mateix apartat del quadre de característiques. 

Les referències econòmiques contingudes en els paràgrafs anteriors no inclouen l’import de l’Impost 
sobre el Valor Afegit que resulti d’aplicació. 
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4a. Existència de crèdit 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament de 
l’objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la que s’esmenta 
en el quadre de característiques. 

En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i 
suficient per finançar les obligacions derivades del contracte en l’exercici pressupostari corresponent, 
de la qual cosa se’n donarà constància a l’apartat esmenat del quadre de característiques. 

Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i s’autoritzi la 
despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar en el quadre de característiques. 

 

5a. Pagament del preu del contracte en metàl·lic i en altres béns 

D'acord amb allò previst en l'article 294 del TRLCSP, i quan així es prevegi en el quadre de 
característiques de l'expedient, el pagament del preu total del contracte podrà establir-se part en 
metàl·lic i part en el lliurament d'altres béns de la mateixa classe, les característiques dels quals 
s'indicaran en el plec d'especificacions tècniques. 

En aquest cas, el compromís de despesa corresponent a l'expedient es limitarà a l'import que del preu 
del contracte no es satisfaci mitjançant el lliurament de béns al contractista. 

Els licitadors hauran de contemplar en les seves proposicions l'oferta econòmica per a l'adquisició 
d'aquests béns, que en cap cas podrà ser inferior a la prevista en el quadre de característiques de la 
contractació. L'oferta per la compra d'aquests béns es tindrà en compte dins la valoració de la 
proposició econòmica descrita en l’annex C del plec, segons la ponderació en aquest indicada. 

 

6a. Termini de durada del contracte 

El termini de durada del contracte i en el seu cas, els terminis màxims de lliurament, són els establerts 
en el quadre de característiques. El termini total i, en el seu cas, els terminis parcials, 
comença/comencen a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.  

De conformitat amb el que estableix l’article 23 del TRLCSP, el contracte podrà ser prorrogat quan per 
circumstàncies imprevistes, s’endarrereixi l’efectiva disponibilitat de l’immoble/s on s’han de lliurar els 
béns adjudicats. La pròrroga serà acordada per l’òrgan de contractació i és obligatòria per al 
contractista. 

 

7a. Publicitat i utilització de mitjans electrònics 

La convocatòria del procediment contractual així com els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques que regulen aquesta licitació estan disponibles al perfil de 
contractant del Servei Català de la Salut (CatSalut) a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut. 

D’acord amb les previsions establertes en la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics 
al sector públic de Catalunya, i les disposicions addicionals quinzena i setzena del TRLCSP, el 
conjunt de tràmits i actuacions que es facin durant la tramitació de la licitació i durant la vigència 
d’aquest contracte entre les empreses licitadores i el CatSalut i les empreses adjudicatàries i el 
CatSalut, respectivament, es podran fer amb mitjans informàtics, electrònics i telemàtics, 
especialment a través del perfil de contractant. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut�
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En aquest sentit, s’articularan a través de la Plataforma de contractació, les següents 
actuacions: 

- Consultes per part de les empreses interessades en relació a la licitació, i resposta de les 
mateixes 

- Comunicació dels licitadors presentats a la licitació, amb indicació de la documentació relativa 
a la capacitat i solvència empresarial (sobre A) que, si s’escau ha de ser esmenada o 
completada abans de l’obertura en acte públic dels sobres B 

- Comunicació de la convocatòria de l’acte públic d’obertura dels sobres C, i de les valoracions 
efectuades per la Mesa de contractació en relació al contingut dels sobres B (criteris no 
quantificables de forma automàtica) 

- Comunicació de qualsevol incidència en la tramitació de la licitació (modificació de dates, 
informació addicional, etc.) 

La publicació d’aquesta informació en el tauler d’anuncis de la Plataforma té plena validesa als 
efectes del contingut d’allò que es comunica i del còmput de terminis que es comptabilitzaran a partir 
d’aquesta publicació. 

 

Aquesta informació no es comunicarà per cap altre mitjà; per això, és responsabilitat dels licitadors 
subscriure’s a l’expedient, amb la qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de qualsevol nova 
informació disponible. 

Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna de les 
licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de l’apartat actualment 
anomenat “Subscripcions: Voleu que us informem de les novetats?” dins de cada expedient, al 
perfil de contractant del CatSalut a la Plataforma de contractació. 

 

8a. Tramitació de l’expedient 

L’expedient es tramita mitjançant procediment obert, d’acord amb allò establert a l’article 138.2 del 
TRLCSP. Quan l’expedient hagi estat declarat urgent, constarà aquesta circumstància en el quadre 
de característiques, i els terminis establerts per a la seva tramitació s’ajustaran a allò establert a 
l’article 112.2 del TRLCSP. 

S’indica així mateix en el quadre de característiques, la subjecció o no del procediment a regulació 
harmonitzada. 

 

9a. Òrgans competents per a la tramitació i resolució del procediment 

S’indica al quadre de característiques l’òrgan de contractació. D’acord amb allò que disposa l’art. 320 
del TRLCSP, l’òrgan de contractació estarà assistit per la Mesa de contractació, que serà l’òrgan 
competent per a la valoració de les ofertes.  

Els membres de la Mesa han estat nomenats per l’òrgan de contractació i es detalla la seva 
composició al quadre de característiques. 

Actuarà com a secretari/ària de la Mesa, amb veu però sense vot, un tècnic del CatSalut que serà 
designat per l'òrgan de contractació. 

Els acords de la Mesa seran vàlids sempre que es trobin presents la majoria dels membres amb vot 
que l'hagin d'integrar. En cas d'empat de vots dirimirà el vot del president. 
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10a. Capacitat per a contractar 

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 54 del TRLCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 
60 del TRLCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 73 del 
TRLCSP; que acreditin la solvència que es requereixi en el quadre de característiques del contracte; 
que gaudeixin de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i que no es trobin incurses dins d'alguna 
de les causes d'incompatibilitat per a contractar que estableixen la Llei 53/84, de 26 de desembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, així com la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració del Generalitat, la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat i 
la Llei 13/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’administració general de 
l’Estat. 

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les empreses tingui relació directa amb l’objecte del 
contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i s’acrediti degudament. Les 
empreses, a més, han de disposar d’una organització amb elements personals i materials suficients 
per executar correctament el contracte. 

Empreses estrangeres: 

a) La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà mitjançant la inscripció en 
els registres o la presentació de les certificacions que s'indiquen en l'annex I del RGLCAP 
(article 58 del TRLSCP). I han d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, d’acord amb el que disposen els articles 75 i 77 del TRLCSP. 

b) La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en el punt anterior 
s’acreditarà mitjançant informe emès per la Missió Diplomàtica Permanent o per l’Oficina 
Consular d’Espanya corresponent al domicili de l’empresa, on es farà constar, prèvia 
acreditació per part de l’empresa, que aquesta figura inscrita en el registre local professional, 
comercial o anàleg, o en el seu defecte, que actua habitualment en l’àmbit de les activitats 
corresponents a l’objecte del contracte (article 10 del RGLCAP), i complir els requisits de 
l’article 55 del TRLCSP. 

c) Les persones físiques o jurídiques d’estats no pertanyents a la Unió Europea han de justificar 
mitjançant un informe de la respectiva missió diplomàtica permanent espanyola, que s’ha 
d’adjuntar a la documentació que es presenti, que l’Estat de procedència de l’empresa 
estrangera admet al seu torn la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i amb els ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als 
enumerats a l’article 3 TRLCSP, de manera substancialment anàloga.  

d) Juntament amb la proposició, l'empresa haurà de presentar una declaració solemne conforme 
se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que, directament o indirectament, sorgeixin del contracte. 

Les entitats estrangeres podran eximir-se de lliurar aquesta documentació si es troben inscrites en el 
registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Estado (ROLECE), sempre que la documentació estigui aportada i vigent en els 
registres esmentats. 

No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar 
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restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de les empreses 
licitadores. 

 

11a. Unions d’empresaris 

De conformitat amb l’article 59 del TRLCSP, poden contractar amb el sector públic les unions 
d’empresaris que es constitueixin temporalment a aquest efecte (UTEs), i no és necessari formalitzar-
les en escriptura pública fins que no s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte a favor seu. 

Els empresaris que concorrin agrupats en unions temporals queden obligats solidàriament i han de 
nomenar un representant o apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i 
complir les obligacions que es derivin del contracte fins que aquest s’extingeixi, sens perjudici de 
l’existència de poders mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa. 

La durada de les unions temporals d’empresaris ha de coincidir amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 

Les propostes presentades per agrupacions d’empreses, amb els documents que hi continguin 
(annexes, declaracions, etc.), han de ser signades pels representants de totes les empreses que 
integren l’UTE. 

Totes les empreses que en formin part han d’acreditar la seva solvència, de conformitat amb el que 
disposen els articles 75 i 77 TRLCSP. Per tal de determinar la solvència de la unió temporal, 
s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

 

12a. Garantia provisional 

Amb caràcter general, no serà requisit necessari per participar en la licitació la constitució d’una 
garantia provisional. En cas que l’òrgan de contractació no hagi dispensat de la constitució de la 
garantia provisional, constarà així en el quadre de característiques. 

En aquest cas, la garantia provisional serà del 3% de l’import de licitació segons es preveu a l’article 
103 TRLCSP. 

En el cas d’unió temporal d’empresaris, la garantia provisional es podrà constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en el seu conjunt es garanteixi la quantia requerida i es 
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal d’empresaris. 

La garantia provisional es podrà constituir en metàl·lic, valors públics o privats, mitjançant aval o per 
contracte d'assegurança de caució, i d'acord amb allò establert en l'article 96 TRLCSP, i els articles 
55 a 58 del RGLCAP, i amb subjecció als models aprovats en els annexos III a VI del Reglament 
esmentat. 

Si la garantia es constitueix en metàl·lic o en valors, haurà de fer-se el seu dipòsit a la Caixa General 
de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya, o en alguna de les seves sucursals territorials i aportar el 
resguard original, justificatiu del seu ingrés. 

La garantia provisional serà retornada a partir del moment de l’adjudicació definitiva de l’expedient. En 
tot cas, la garantia serà retinguda a l'adjudicatari fins que procedeixi a la constitució de la garantia 
definitiva, i incautada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de 
l'adjudicació. 
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13a. Presentació de proposicions 

Els licitadors han de presentar les seves proposicions en tres sobres tancats (A, B i C), identificats i 
signats pel propi licitador o pel representant de l’empresa, tot indicant el nom i cognoms o raó social, 
respectivament, amb la documentació que s’especifica a continuació. Així mateix, els sobres han de 
precisar la licitació a què concorren i un telèfon i una adreça electrònica de contacte. En cada sobre 
s’ha d’incloure un índex amb el seu contingut. Tots els documents que es presentin han de ser 
originals o bé autèntics, de conformitat amb la legislació vigent, i han d’estar escrits en català o 
castellà. Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al 
català i/o al castellà. 

Els sobres s’han de presentar en el lloc i termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. També es 
poden presentar les proposicions per correu. En aquest cas, l’empresa licitadora ha d’anunciar a 
l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant fax, telegrama o correu electrònic en el 
mateix dia, adjuntant un justificant de la data d'imposició de la tramesa en l’oficina postal sempre 
abans de l’última hora i dia determinats com a període de presentació de les ofertes. 

Pel que fa a la comunicació per correu electrònic de que s’ha remès l’oferta, només serà vàlida si 
consten la transmissió i la recepció de les dates i del contingut íntegre de les comunicacions, i si 
s’identifiquen de manera fefaent el remitent i el destinatari.  

En tot cas, si, transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament del termini de presentació de 
proposicions, no ha arribat l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà 
admesa en cap cas. 

Si s’amplia el termini de recepció de proposicions, per retard en la publicació de l’anunci o perquè 
l'òrgan de contractació ha rebut les proposicions trameses per correu dins dels 10 dies naturals 
següents al d’acabament del termini de presentació de proposicions, s’ha de comunicar als licitadors 
la nova data d’obertura de proposicions. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada del contingut 
del present plec, així com del plec de prescripcions tècniques, i la declaració conforme reuneix tots i 
cadascun dels requisits per contractar. 

Cada licitador no podrà presentar més d'una sola proposició ni subscriure cap proposta en unió 
temporal amb altres, si ho ha fet individualment, o figurar en més d'una unió temporal. La manca de 
compliment d'aquesta norma donarà lloc a la desestimació automàtica de totes les proposicions que 
hagués presentat. 

Només s’admetrà una oferta per proposició, llevat que en el quadre de característiques es permeti la 
presentació de variants, segons el previst a l’article 147 del TRLCSP. En aquest cas, el quadre de 
característiques concretarà el número, els elements i les condicions de les possibles variants. 

 

14a. Presentació electrònica de proposicions 

Els licitadors, quan s’admeti la tramitació electrònica i així es faci constar en el quadre de 
característiques, poden optar per presentar les ofertes electrònicament tal i com s’estableixi en el 
quadre de característiques i/o mitjançant l’aplicació “Sobre digital”. 

Els licitadors que optin per presentar les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació Sobre digital, 
accessible a través de la Plataforma de Serveis Contractació Pública (PSCP) 
(https://contractaciopublica.gencat.cat), hauran d’estar necessàriament inscrits en el Registre 
Electrònic de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI) i/o en el Registro Oficial de Licitadores 
y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) i crear el seu “Perfil del licitador” en la PSCP. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/�
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Per tal de crear i accedir al Perfil del licitador, es necessita: 

• estar donat d'alta com a usuari al Perfil del licitador. Per a més informació, es pot consultar 
la “Guia del Perfil del licitador” a la PSCP 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=l
ogin&set-locale=ca_ES). 

• disposar d'un certificat digital de signatura electrónica reconeguda, emès o classificat per 
l’Agència Catalana de Certificacó. La informació sobre els certificats digitals es troba al web 
de l’Agència Catalana de Certificació www.catcert.cat. 

Un cop creat el Perfil del licitador cal descarregar a l’ordinador l’aplicació “Escriptori del licitador”, que 
es descarrega des d’aquest mateix apartat del Perfil del licitador. 

Per licitar electrònicament serà necessària la prèvia subscripció del licitador a l’espai virtual de licitació 
(expedient) de cadascuna de les licitacions respecte a les quals s’està interessat. Aquesta subscripció 
s’ha d’efectuar a través de l’apartat actualment anomenat “Subscripcions: Voleu que us informem de 
les novetats?” dins de cada expedient, al perfil de contractant del CatSalut a la PSCP. 

Un cop entrat a l’expedient concret al qual es vol licitar, cal afegir la licitació a l’espai “Les meves 
licitacions”. Des d’allà, seleccionar l'opció “Perfil del licitador” per accedir a la pantalla d‘identificació i, 
posteriorment, a l’eina “Sobre digital”. 

Durant la preparació de l’oferta mitjançant el Sobre digital, el licitador pot treballar de forma 
desconnectada i tota la documentació que s’adjunta es guarda en local a l’ordinador del licitador fins 
al moment de la seva presentació. Una vegada que el licitador finalitza la preparació de l’oferta, cada 
sobre es xifra amb una clau única. La informació adjuntada en un sobre tancat va signada amb el 
certificat digital de l'empresa. Aquest certificat identifica inequívocament al signatari de la 
documentació. 

Quan arriba l’oferta a la Plataforma, únicament s'obre el sobre contenidor. Els sobres amb la 
documentació de l'oferta estan convenientment xifrats i són custodiats fins al moment de l'obertura. Es 
genera un justificant d'enviament de l'oferta, confirmant que el procés s‘ha realitzat correctament, que 
es posa a disposició del licitador a la pestanya de “Seguiment” de l’Escriptori del licitador. 

L'empresa licitadora pot informar-se, immediatament, del procés d'obertura dels sobres dels actes 
públics de la Mesa de contractació, a través de l’Escriptori del licitador, que mostrarà, mitjançant una 
finestra de missatges, l'evolució del procés esmentat. 

Després de l’obertura d’un sobre, i a consideració de la Mesa de contractació, es pot requerir una 
esmena al licitador. En cas d’haver estar requerida una esmena, el licitador disposa de l’enllaç “Afegir 
documentació addicional/esmena” al Perfil del licitador, des d’on podrà adjuntar la documentació que 
calgui.  

Els licitadors que optin per la presentació de les ofertes mitjançant Sobre digital trobaran els models 
de documents relacionats en les clàusules següents, així com l’índex dels documents requerits per a 
cadascun dels sobres, al seu Escriptori del licitador. 

 

15a. Contingut del sobre A (documentació general) 

Els documents que tot seguit s'exigeixen hauran d'ésser presentats en original o còpia legitimada, a 
excepció d'aquells que expressament s'indiqui que han de ser originals. Les còpies simples 
s'entendran com a no presentades. 

15.1 Tots els licitadors hauran de presentar, degudament complimentat, el document de sol·licitud 
d’admissió (annex A1), acompanyat dels documents indicats a continuació: 

a) Còpia autenticada del document nacional d'identitat de la persona que signa la instància. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=login&set-locale=ca_ES�
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/accessTenderer.pscp?reqCode=login&set-locale=ca_ES�
http://www.catcert.cat/�
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b) Còpia autèntica o testimoni de l'escriptura de constitució o de modificació de la societat 
inscrita en el registre mercantil, si es tracta d'una societat mercantil, o en el registre que 
correspongui, si es tracta d'un altre tipus de persona jurídica. 

c) Original de l'escriptura d'apoderament notarial, atorgada per la persona amb poders suficients 
quan s’actuï en nom d'una altra persona jurídica, inscrita en el Registre Mercantil o Registre 
oficial corresponent. No s'admetrà còpia simple o testimoni d'aquesta escriptura. 

En cas que el licitador hagi validat en qualsevol dels serveis jurídics de la Generalitat de 
Catalunya l'escriptura de l'apoderament notarial, únicament haurà de presentar l'escrit de 
validació, el qual haurà d'especificar que la capacitat del representant ho és per a qualsevol 
contracte amb l'Administració de la Generalitat. Aquest escrit tindrà una validesa de sis mesos a 
comptar des de la data de l'expedició. 

d) Declaració responsable del representant de la persona jurídica (apoderat, administrador, etc.) 
conforme la representació que ostenta continua vigent. 

e) Declaració responsable de no estar inclòs en cap de les prohibicions de contractar, d'acord 
amb l’article 60 TRLCSP (annex A2). Aquesta declaració inclourà expressament la circumstància 
de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

En el supòsit que l’empresa no estigui obligada a estar donada d’alta en algun tribut, a tributar o 
bé al compliment d’obligacions amb la Seguretat Social, de conformitat amb la legislació vigent 
aplicable, aquesta circumstància es farà constar mitjançant declaració responsable, especificant 
el supòsit legal d’exempció que hi concorre. 

f) La documentació suficient que acrediti la seva solvència econòmica, financera i tècnica, 
segons es preveu al quadre de característiques del contracte. 

g) Submissió als jutjats i tribunals espanyols 

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al 
seu propi fur.  

h) Grup empresarial. 

Les empreses han d’aportar, si s’escau, una declaració sobre el grup empresarial a què 
pertanyen, amb indicació de les empreses que el componen i la denominació del grup. 

i) Compliment de la normativa d’integració de minusvàlids. 

Si s’escau, s’ha d’aportar la declaració responsable de què la plantilla de l’empresa, en cas de 
tenir més de 50 treballadors, està integrada per un nombre de treballadors minusvàlids no inferior 
al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial 
decret 364/2005, de 8 d’abril. 

j) Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

Si s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 

k) Document original acreditatiu de la de constitució de garantia provisional, quan així és 
requereixi en el quadre de característiques. 

l) Declaració de compromís d’adscripció a l’execució del contracte de mitjans materials i/o 
personals, quan així és requereixi en el plec de prescripcions tècniques o en el quadre de 
característiques. 
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15.2 Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado 
(ROLECE). 

Les empreses inscrites en el RELI, (gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, Passeig de Gràcia, 19, 5a planta, 08007 Barcelona, telèfons d’informació 
935 528 136 i 935 528 098; http://www.gencat.cat/economia/jcca), o en el ROLECE, només estan 
obligades a incorporar en el sobre A, a més de la sol·licitud d’admissió (annex A1), la documentació 
anteriorment descrita que no consti en els registres esmentats, o que no hi estigui vigent, 
juntament amb una declaració responsable del licitador en què manifesti que les circumstàncies 
reflectides en el registre no han experimentat variació. 

15.3 Quan així s’indiqui en el quadre de característiques, els licitadors podran substituir tota la 
documentació descrita anteriorment (llevat de la sol·licitud d’admissió, annex A1) per una declaració 
responsable indicant que compleix les condicions legalment establertes per a poder contractar amb 
l’Administració. L’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors, en qualsevol moment fins a la 
proposta d’adjudicació, l’aportació de la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
establertes per ser adjudicatari del contracte. 

15.4 En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar una 
unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat, mitjançant la 
documentació relacionada anteriorment. A més, cal indicar en un document privat (annex A3), signat 
pel representant de cadascuna de les empreses que integren la unió, el nom de les empreses que la 
formen, el percentatge de la participació de cadascuna d’elles en l’entitat, i la persona o ens designat 
perquè, durant la vigència del contracte, exerceixi la plena representació de totes davant 
l’Administració. Així mateix, ha de constar el compromís de constituir-se formalment en unió temporal, 
en cas de resultar adjudicataris. 

 

16a. Contingut del sobre B (documentació tècnica susceptible de judici de valor) 

En aquest sobre, els licitadors presentaran la seva oferta tècnica mitjançant el model que s’adjunta 
com a annex B, signat per la persona que firma la sol·licitud, tal i com s’indica en el quadre de 
característiques.  

La manca de presentació d’aquest document (annex B), comportarà l’exclusió del licitador a la 
licitació; la manca de signatura també, llevat que sigui esmenada en termini màxim de 3 dies hàbils 
des de la seva comunicació. No s’acceptaran documents que tinguin omissions, esmenes o errades 
que no permetin conèixer clarament allò que l’Administració considera fonamental per poder valorar 
les propostes. 

A més, els licitadors inclouran en aquest sobre B, amb caràcter general, tota la documentació 
requerida en el plec de prescripcions tècniques o en el quadre de característiques relativa a les dades 
de la oferta tècnica de cadascun dels articles i/o lots oferts, dades del servei tècnic, manteniment i 
reposició, quan així s’exigeixi, i certificats expedits per organismes oficials acreditatius del compliment 
de normes de garantia de la qualitat, basats en les normes europees aplicables per la matèria, així 
com la declaració de conformitat dels productes a la Directiva de productes sanitaris 93/42/EEC, quan 
correspongui. 

Quan en el plec de prescripcions tècniques s’exigeixi la presentació de catàlegs o altra documentació 
gràfica dels productes oferts, els licitadors, si ho estimen convenient, podran presentar-les de forma 
separada respecte al sobre B, sempre i quan es presentin conjuntament amb la resta de 
documentació i s’identifiqui convenientment el seu contingut. 

Quan en el plec de prescripcions tècniques s’exigeixi la presentació de mostres els licitadors les 
hauran de lliurar a les persones designades en el quadre de característiques. 

http://www.gencat.cat/economia/jcca�
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Si es considera oportú, es podrà exigir la presentació de mostres durant el procés de valoració de la 
documentació d’aquest sobre B. 

La manca de presentació de les mostres requerides comportarà l’exclusió del licitador en el producte 
o lot en qüestió. 

Si s’escau, els licitadors podran incloure una declaració justificada d’aquelles dades de la seva 
proposició la divulgació de les quals pugui perjudicar els interessos comercials legítims de les 
empreses, i/o la competència lleial entre elles. L’òrgan de contractació, en funció de la justificació 
presentada i amb l’assessorament que consideri convenient, decidirà respecte la no divulgació de les 
dades facilitades. 

 

17a. Contingut del sobre C (documentació econòmica i tècnica avaluable automàticament) 

Model d’oferta, confeccionada d’acord amb el model que s’adjunta com a annex C, i signada per la 
persona que firma la sol·licitud, en la que s'especificaran els articles i/o lots als quals es presenta el 
licitador, identificats amb el seu corresponent codi i en la que es detallarà la següent informació de 
caràcter bàsic per a cadascun dels articles ofert: 

17.1 Oferta econòmica, sense IVA, confeccionada d’acord amb el model que s’adjunta com a annex 
C i signada per la persona que firma la sol·licitud d’admissió. 

Juntament amb el preu ofertat s’haurà d’indicar el tipus d’IVA que ha de ser repercutit. 

Quan l'objecte del subministrament estigui agrupat en lots, s’haurà de licitar per la seva totalitat. No 
s’acceptaran les proposicions en les què només s’ofereix per algun dels articles que componen el lot. 

No seran admeses les ofertes de quantia superior a la que figura com a pressupost de cada un dels 
articles o lots indicats en el quadre de característiques. 

Quan, d'acord amb allò previst en la clàusula 5a. del plec, s'estableixi el lliurament per part de 
l’Administració de determinats béns com a part del preu del contracte, s'inclourà en l'annex C 
esmentat l'oferta relativa a la compra d'aquests productes, que en cap cas podrà ser inferior al valor 
establert en el quadre de característiques. 

17.2 Termini de garantia dels articles i/o lots oferts. La manca d’indicació de termini s’entendrà com 
a acceptació del termini mínim de garantia fixat en el quadre de característiques o plec de 
prescripcions tècniques. 

La manca de presentació d’aquest document (annex C), comportarà l’exclusió del licitador a la 
licitació; la manca de signatura també, llevat que sigui esmenada en termini màxim de 3 dies hàbils 
des de la seva comunicació. No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errades 
que no permetin conèixer clarament allò que l’Administració considera fonamental per valorar-les. 

 

La documentació justificativa de la proposició descrita a les clàusules 16 i 17 ha de figurar 
exclusivament dins dels corresponents sobres B o C i s’haurà de mantenir degudament 
secreta fins el moment de l’obertura d’aquests sobres en acte públic, d’acord amb allò que 
estableix l’article 145.2 del TRLCSP. Per aquest motiu, en el supòsit d'inclusió de tota o part 
d’aquesta informació, corresponent a elements que seran tinguts en compte per a la valoració 
de les proposicions, en el sobre A, l'empresa licitadora podrà quedar exclosa. Així mateix, 
quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins dels sobres A o B dades 
que permetin conèixer el contingut del sobre C. 

 

18a. Obertura i examen de la documentació del sobre A 
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La Mesa de contractació qualificarà prèviament la documentació general (sobre A), presentada en el 
termini establert i en la forma escaient, i desestimarà aquelles empreses licitadores que no aportin 
tota la documentació requerida o que no acreditin la capacitat i/o la solvència sol·licitades. 

Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho ha de comunicar als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la 
pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. 

Així mateix, d’acord amb l’article 22 RGLCAP, la Mesa podrà sol·licitar a l’empresari els aclariments 
que li calguin sobre els certificats i documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti de 
complementaris. En aquest cas, l’empresari disposarà d’un termini de cinc dies naturals. 

Els defectes o les omissions es comunicaran mitjançant el tauler d’anuncis del perfil de contractant 
del CatSalut a la Plataforma de contractació als efectes de la seva esmena o per a la presentació 
d’altres documents complementaris aclaridors dels ja presentats. Excepcionalment, la comunicació es 
podrà efectuar mitjançant correu electrònic o fax als interessats. 

La manca d’esmena dels defectes u omissions en el termini establert serà causa d’exclusió de la 
licitació. 

 

19a. Obertura i valoració de la documentació del sobre B 

En el dia, lloc i hora indicats a l’anunci de la licitació, la Mesa de contractació procedirà en sessió 
pública a l'obertura del sobre B de les empreses admeses al procediment, prèvia comunicació de la 
relació d'empreses admeses i excloses com a conseqüència de la qualificació de la documentació 
continguda en el sobre A efectuada en sessió privada, així com els motius d'exclusió d'aquestes 
darreres. En aquest acte es permetrà als interessats que puguin comprovar si els seus sobres es 
troben en idèntiques condicions en què foren lliurats. 

Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà els licitadors interessats a manifestar els 
dubtes que tinguin o demanar les explicacions que estimin necessàries, i procedirà la Mesa als 
aclariments i les respostes pertinents, però sense que en aquest moment pugui acceptar documents 
que no s’haguessin lliurat durant el termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de 
defectes o omissions a què es refereix l’article 81.2 del RGLCAP.  

Aquestes manifestacions quedaran reflectides a l'acta que aixequi el/la secretari/ària de la Mesa, en la 
qual es farà constar el desenvolupament de la sessió. 

Entre els membres de la Mesa, i amb el suport tècnic que sigui necessari, es designarà al/s vocal/s 
encarregats de la valoració de la documentació continguda en el sobre B. 

Aquest/s avaluarà/n les propostes d’acord amb els criteris indicats en la clàusula 21, aplicant les 
ponderacions als criteris expressats i assignant les puntuacions a les propostes, en funció d’allò 
establert en el plec, i de la informació aportada pels licitadors en les seves proposicions, deixant 
justificació en els informes d’aquesta valoració.  

La puntuació obtinguda per cada licitador es podrà fer pública en el perfil de contractant del CatSalut. 

 

20a. Obertura de la documentació del sobre C 

Una vegada aprovada per la Mesa de contractació la valoració assignada a les propostes contingudes 
en el sobre B, es comunicarà als licitadors el lloc, data i hora on es realitzarà la sessió pública 
d’obertura del sobre C. 

En aquest acte, es comunicarà la puntuació assignada a les proposicions dels licitadors en els criteris 
no quantificables de forma automàtica, llevat que aquesta puntuació hagi estat publicada amb 
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anterioritat a la celebració de l’acte en el perfil de contractant del CatSalut i sigui coneguda pel públic 
assistent. 

Acte seguit, es procedirà a l’obertura del sobre C de les empreses admeses, llegint-ne el seu 
contingut llevat que el seu volum i/o complexitat faci poc convenient procedir a la seva lectura. En 
aquest cas, es podrà substituir la lectura per la signatura dels documents per part del secretari/ària de 
la Mesa, el vocal representant de la Intervenció i almenys dues persones del públic assistent, quan 
sigui possible, i una vegada finalitzat l’acte es publicaran al perfil del contractant del CatSalut. 

En aquest acte, la Mesa de contractació podrà excloure les proposicions que no s'ajustin a les 
condicions d’aquest Plec. 

 

21a. Valoració de les proposicions 

La Mesa de contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 
formular la seva proposta d’adjudicació. 

Així mateix, quan a la vista de la documentació aportada es consideri necessari, es podrà requerir la 
presentació de mostres dels productes oferts en cas de no s’hagi exigit la seva presentació amb el 
sobre B, a l’objecte de verificar el compliment de les prescripcions tècniques requerides o de les 
millores proposades. 

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmica més avantatjosa s’ha 
d’atendre als criteris de valoració que es determinen en el quadre de característiques. 

D'acord amb allò establert en la disposició addicional quarta del TRLCSP, tindran preferència en 
l’adjudicació dels contractes, les proposicions presentades per les empreses públiques o privades 
que, en el moment d’acreditar la solvència tècnica, tinguin a la plantilla un nombre de treballadors 
amb discapacitat superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes 
les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de base per a l’adjudicació. 

Si diverses empreses licitadores de les que han empatat quant a la proposició més avantatjosa 
acrediten que tenen relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge superior al 2 
per cent, té preferència en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge superior 
de treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla. 

Igualment es valoraran preferentment en l’adjudicació de contractes, en igualtat de condicions amb 
les que siguin econòmicament més avantatjoses, les proposicions presentades per aquelles 
empreses dedicades específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació 
d’exclusió social, regulades a la disposició addicional novena de la Llei 12/2001, de 9 de juliol, de 
mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l’increment de l’ocupació i la millora de la seva 
qualitat, i es valora el compromís formal del licitador de contractar no menys del 30 per cent dels seus 
llocs de treball amb persones que pertanyin als col·lectius següents, la situació dels quals ha de ser 
acreditada pels serveis socials públics competents: 

a) Perceptors de rendes mínimes d’inserció, o qualsevol altra prestació de la mateixa naturalesa o 
similar, segons la denominació adoptada en cada comunitat autònoma. 

b) Persones que no puguin accedir a les prestacions a què fa referència el paràgraf anterior, per 
falta del període exigit de residència o empadronament, o per a la constitució de la unitat 
perceptora, o per haver exhaurit el període màxim de percepció legalment establert. 

c) Joves de més de divuit anys i de menys de trenta, procedents d’institucions de protecció de 
menors. 

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en processos de 
rehabilitació o reinserció social. 



 

13 
Aquest plec de clàusules administratives particulars ha estat informat per l’Assessoria jurídica del CatSalut en data 5 
de novembre de 2015 i aprovat pel director del CatSalut en data 10 de novembre de 2015 

e) Interns de centres penitenciaris la situació penitenciària dels quals els permeti accedir a una 
ocupació, com també alliberats condicionals i ex reclusos. 

Sens perjudici del que s’estableix en la disposició addicional quarta del TRLCSP, tindran preferència 
en l’adjudicació del contracte les persones físiques i jurídiques que disposin d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes, sempre que les dites proposicions igualin en els seus 
termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a 
l’adjudicació. 

Igualment, tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions que acreditin menor 
impacte ambiental, major estalvi i ús eficient de l’aigua, l’energia i els materials, sempre que les dites 
proposicions igualin en els seus termes les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius que serveixen de base per a l’adjudicació. 

 

Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

En el quadre de característiques s’indicaran, si s’escau, els requisits per tal de considerar 
desproporcionada o anormal una proposició.  

 

22a. Determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa i requeriment de documentació 

La Mesa de contractació classificarà, per ordre decreixent, les propostes presentades i valorades 
d’acord amb els criteris d’adjudicació recollits en el plec i elevarà a l’òrgan de contractació la seva 
proposta d’adjudicació a favor de l’oferta econòmicament més avantatjosa per aplicació dels criteris 
de valoració indicats en el quadre de característiques. 

L’òrgan de contractació, una vegada aprovada la classificació, autoritzarà el/la secretari/ària de la 
Mesa de contractació a requerir al/s licitador/s que hagi/n presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa per tal que, en el termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al de 
recepció del requeriment, presentin la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
establertes per ser adjudicatari del contracte (en els contractes en que s’hagi admès la declaració 
prevista en la clàusula 15.3), d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, de l’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte, i a constituir la garantia que, si s’escau, sigui procedent, així com 
el resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents, amb 
l’import màxim indicat en el quadre de característiques. 

El requeriment podrà fer-se per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. 

1-Pel que fa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, cal aportar la 
documentació següent: 

- Certificat positiu, emès per les intervencions delegades i territorials, acreditatiu que l’empresa es 
troba al corrent de les obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

- Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa es troba al 
corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

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

Si l’empresa es troba inscrita al Registre Electrònic de Licitadors, o bé si ha autoritzat l’òrgan de 
contractació la verificació a través de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) 
del compliment d’aquestes obligacions, l’empresa restarà exempta de l’obligació de presentar aquests 
documents. 
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A tal efecte són vàlides les certificacions, impreses per via telemàtica, informàtica o electrònica, de 
caràcter positiu i acreditatives del compliment d’obligacions amb la Tresoreria de la Seguretat Social, 
d’acord amb les previsions de l’article 15.4 del RGLCAP. 

2-En relació amb l’Impost sobre Activitats Econòmiques, caldrà aportar: 

- Si l’empresa és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a pagar 
aquest Impost, ha de presentar el document d’alta de l’Impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf 
corresponent a l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’Impost, acompanyat d’una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula de l’Impost. 

- Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 83 de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el 
supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris. 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els documents a 
què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà mitjançant una declaració 
responsable. 

Si l’empresa es troba inscrita al RELI o al ROLECE, restarà exempta de l’obligació de presentar 
aquests documents, sempre que aquestes dades estiguin aportades i vigents en els registres 
esmentats. 

3- Així mateix, l’empresa ha d’aportar en tot cas la documentació següent:  

- La documentació prevista en la clàusula 15.1 i 2, acreditativa del compliment de les condicions 
establertes per ser adjudicatari del contracte, si no ho ha presentat en el sobre A. 

- Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 64.2 del TRLCSP. 

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, si s’escau. 

- Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament dels anuncis de licitació corresponents.  

- Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte, s’especifiqui al 
quadre de característiques del contracte. 

 

En cas de no ser complimentat adequadament el requeriment en el termini màxim assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, i es procedirà a requerir la mateixa documentació 
al licitador següent, per l’ordre en que hagin quedat classificades les proposicions. 

 

23a. Garantia definitiva  

El licitador que presenti l’oferta econòmicament més avantatjosa ha de constituir a disposició de 
l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import que s’assenyala en el quadre de 
característiques, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà del seu 
requeriment. 

Això no obstant, d’acord amb allò previst al segon paràgraf de l’art. 95.1 del TRLCSP, restaran 
exemptes de constitució de garantia definitiva les adjudicacions per import inferior a 18.000,00 euros 
(IVA exclòs). 

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:  

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 
reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors anotats s’han 
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de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya 
o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials.  

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries, per algun dels bancs, caixes 
d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de garantia recíproca 
autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat a).  

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada per a 
operar en la forma i condicions reglamentàries. El certificat de l’assegurança s’ha de lliurar en els 
establiments assenyalats en l’apartat a). 

d) Mitjançant retenció en el preu, d’acord amb allò que disposa l’article 96.2 del TRLCSP. 

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en el quadre de 
característiques i garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal. 

La constitució de la garantia global, d’acord amb el que estableix l’article 98 del TRLCSP, exonerarà 
de constituir la garantia definitiva.  

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 100 del TRLCSP. 

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia, 
l’adjudicatari està obligat a reposar-los en la quantia necessària per tal que l’import de la garantia no 
minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada de la reposició esmentada.  

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A aquests efectes, 
no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de 
conformitat amb el que disposa el TRLCSP.  

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, 
aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze 
dies des de l’execució.  

En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats anteriors, 
l’Administració pot resoldre el contracte.  

 

24a. Adjudicació  

El contracte s’adjudicarà dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació 
esmentada en les clàusula 22. 

Quan la resolució no adjudiqui el procediment d’acord amb la proposta formulada per la Mesa de 
contractació haurà de motivar la seva decisió. 

En el supòsit que es tracti d’un expedient amb diversitat d’adjudicataris, aquest còmput s’efectuarà a 
partir de la recepció, dintre de termini, de la darrera documentació rebuda. 

L’adjudicació, que haurà de ser motivada i contenir els extrems a què es refereix l’article 151.4 del 
TRLCSP, es notificarà als licitadors mitjançant l’adreça de correu electrònic designada a tal efecte 
pels mateixos i es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de contractació. 

D’acord amb allò previst a l’article 13.1.d de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern, juntament amb l’acord d’adjudicació es publicaran en el 
perfil de contractant la identitat de l’adjudicatari, el nombre de licitadors, el quadre comparatiu 
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d’ofertes i les puntuacions respectives, i també els acords i informes tècnics del procés de 
contractació. 

La notificació podrà fer-se per qualsevol mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció pel 
destinatari. En particular, es podrà efectuar per correu electrònic a la direcció que els licitadors hagin 
designat al presentar les seves proposicions. 

La notificació i la publicació al perfil de contractant indicaran el termini per formalitzar el contracte. 

El termini per a adjudicar és de dos mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions, llevat 
que ateses les característiques de la licitació, el quadre de característiques del contracte prevegi un 
termini diferent.  

Excepcionalment, i quan la complexitat de l’expedient o qualsevulla altra causa justificada impedeixi 
resoldre el procediment en el termini indicat, l’òrgan de contractació podrà resoldre l’ampliació del 
termini, d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions 
públiques i el procediment administratiu comú i la Llei 4/1999, de 26 de novembre, de modificació de 
la llei esmentada. Si, com a conseqüència de la pròrroga del termini, l’adjudicació es realitzés durant 
l’exercici següent al d’inici del procediment, o bé fa inviable l’execució del contracte dins l’exercici 
pressupostari inicialment previst, l’expedient quedarà sotmès a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per al finançament de les obligacions que es derivin del contracte en l’exercici corresponent, 
d’acord amb allò establert en l’article 110.2 del TRLCSP. 

Quan s’hagi establert com a criteri únic d’adjudicació el preu, el termini màxim per a l’adjudicació 
provisional és de 15 dies des de l’endemà de l’obertura de les proposicions. 

Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les refusades sense obrir o les 
desestimades una vegada obertes, seran arxivades en el seu expedient. Adjudicat el contracte i 
transcorreguts els terminis per a la interposició de recursos sense que s’hagin interposat, la 
documentació que acompanya a les proposicions quedarà a disposició de les persones interessades. 

 

25a. Formalització dels contractes 

Els contractes que es derivin dels procediments de contractació regits per aquest Plec, si es tracta de 
contractes susceptibles de recurs especial en matèria de contractació conforme l’article 40.1 del 
TRLCSP, no podran formalitzar-se abans de que transcorrin 15 dies hàbils des de que es notifiqui 
l’adjudicació als licitadors i candidats.  

Un cop transcorregut aquest termini, sempre i quan no s’hagi interposat cap recurs que comporti la 
suspensió de la formalització del contracte, o en tot cas, una vegada acordat l’aixecament de la 
suspensió, l’òrgan de contractació requerirà a l’adjudicatari per a què formalitzi el contracte en un 
termini no superior a 5 dies. 

En els restants casos, la formalització s’haurà de realitzar en el termini màxim de quinze dies hàbils a 
comptar des de la recepció de la notificació de l’adjudicació. 

El contingut del contracte s'ajustarà al contingut previst a l'article 71 del RGLCAP.  

Quan així ho sol·licitin el contractista o contractistes, el contracte es formalitzarà en escriptura pública 
i les despeses derivades del seu atorgament aniran al seu càrrec. 

Les empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació hauran de presentar l’escriptura 
pública de constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de representant o 
apoderat únic de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin del contracte fins a la seva extinció. 

La manca de formalització del contracte, per causes imputables a l’adjudicatari o adjudicataris, pot 
comportar la incautació sobre la garantia definitiva de l’import de la garantia provisional que, en el seu 
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cas, s’hagués pogut exigir, el qual en tot cas seria del tres per cent, en base al que disposa l’article 
103.2 del TRLCSP. 

En el supòsit que la manca de formalització sigui imputable a l’Administració, s’indemnitzarà al 
contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar, amb independència que el 
contractista pugui sol·licitar la resolució del contracte. 

La formalització dels contractes haurà de ser publicada en el perfil del contractant i, quan s’escaigui 
d’acord amb allò regulat a l’article 154.2 del TRLCSP, mitjançant la inserció d’un anunci en el DOUE i 
en el DOGC i/o el BOE, en el termini de 48 dies des de la data de la mateixa. 

 

26a. Règim de recursos 

D’acord amb allò que disposa el TRLCSP, s’estableixen dos règims d’impugnació dels procediments: 

 

Per als contractes subjectes a regulació harmonitzada: 

26.1 Recurs especial en matèria de contractació  

Els actes a que es refereix l’apartat 2 de l’article 40 del TRLCSP podran ser objecte de recurs 
especial en matèria de contractació, d’acord amb el que preveu l’article indicat. 

La tramitació d’aquest recurs es durà a terme segons allò establert als articles 46 i següents del 
TRLCSP. 

Contra la resolució del recurs especial, en el seu cas, els interessats podran interposar recurs 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, d’acord amb el que estableix la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa. 

26.2 Qüestió de nul·litat 

Els interessats en el procediment podran interposar la qüestió de nul·litat en els casos previstos a 
l’article 37.1 i d’acord amb allò previst als articles 38 i 39 del TRLCSP 

26.3 Mesures provisionals 

D’acord amb l’article 43 del TRLCSP, en les licitacions respecte a les quals procedeixi la interposició 
del recurs especial en matèria de contractació, les persones físiques i jurídiques els drets o interessos 
legítims de les quals s’hagin vist afectats per decisions adoptades per l’Administració o entitat 
contractant, poden sol·licitar que s’adoptin mesures provisionals per corregir infraccions de 
procediment o per impedir que es causin altres perjudicis als interessos afectats, incloses mesures 
destinades a suspendre o a fer que se suspengui el procediment d’adjudicació del contracte en 
qüestió o l’execució de qualsevol decisió adoptada pels òrgans de contractació. 

Aquesta sol·licitud es pot formular en el moment de presentar el recurs especial en matèria de 
contractació regulat a l’article 40 del TRLCSP o, de manera independent, abans d’interposar-se. 

La decisió sobre les mesures provisionals s’ha de produir dins els cinc dies hàbils següents a la 
presentació del recurs o escrit en què se sol·licitin. 

Quan, de l’adopció de les mesures provisionals, se’n puguin derivar perjudicis de qualsevol 
naturalesa, la resolució pot imposar que es constitueixi una caució o garantia suficient per 
respondre’n, i aquelles no produeixen efectes fins que no es constitueixi la caució o garantia. 

La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afecta, en cap cas, el termini 
concedit per a la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats. 
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Les mesures provisionals que se sol·licitin i s’acordin abans de la presentació del recurs especial en 
matèria de contractació decauen una vegada transcorri el termini establert per a la seva interposició 
sense que l’interessat l’hagi deduït. 

 

Per a la resta de contractes: 

26.4 Recurs d’alçada 

En aquests procediments, l’adjudicació serà recurrible mitjançant la interposició de recurs d'alçada 
davant el superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent, d'acord amb allò previst en 
l'article 59.2 de la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya i la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (art. 114 a 117), la resolució del qual posarà fi a la via administrativa. 

Contra aquesta, podrà interposar-se recurs extraordinari de revisió (art. 118.1) o, directament, recurs 
contenciós administratiu, d'acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i 
la Llei 4/1999, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (art. 115.3). 
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SEGONA PART: DEL CONTRACTE I LA SEVA EXECUCIÓ 

 

 

27a. Execució i supervisió del contracte 

La formalització del contracte és requisit imprescindible per a poder iniciar la seva execució. 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i d’acord amb 
les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de contractació o, en el seu 
cas, el responsable del contracte designat per aquest. 

 

28a. Programa de treball  

L’Administració pot demanar l’elaboració d’un programa de treball per al lliurament dels béns a 
subministrar, si així es determina en el quadre de característiques del contracte. 

 

29a. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

El contractista resta obligat al lliurament dels béns objecte del subministrament en el temps i lloc fixats 
en el quadre de característiques del contracte.  

El contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats en els 
béns abans de lliurar-los en els termes fixats en el quadre de característiques del contracte, llevat que 
l’Administració hagi incorregut en mora en rebre’ls. 

Si en relació a qualsevol termini de lliurament, el contractista incorregués en demora per causes a ell 
imputables, l’Administració podrà optar, indistintament, en la forma i condicions establertes en l’article 
213 del TRLCSP, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de les 
penalitats establertes a l’article 212.4 i apartats següents del TRLCSP. L’Administració tindrà la 
mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables al contractista, de l’execució 
parcial de les prestacions definides en el contracte. 

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment 
dels compromisos o de les condicions especials d’execució en virtut de les quals el contractista es 
compromet a dedicar o adscriure determinats mitjans personals o materials o bé quan s’estableixin 
condicions de tipus mediambiental o social, de conformitat amb allò establert en l’article 118 del 
TRLCSP, es podrà acordar la imposició de les corresponents penalitats en els termes i condicions 
establerts en l’article 212 del TRLCSP. 

Si l’Administració opta per la imposició de penalitats els imports d’aquestes es faran efectius 
mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin 
d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir de les esmentades certificacions. 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 
l’Administració originats per la demora del contractista.  

Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista s’estarà al que disposa l’article 213.2 
del TRLCSP.  
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En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà interpel·lació o intimació prèvia per 
part de l’Administració. 

 

30a. Control en l’execució del contracte 

L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització del 
contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest.  

Aquestes funcions s’entenen sense perjudici de les facultats de supervisió que corresponen al 
responsable del contracte, si s’escau. 

  

31a. Responsable del contracte 

El responsable del contracte, designat en el quadre de característiques, exercirà, a més de les 
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions específiques que, segons les 
característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar l’impacte 
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació entre 
les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:  

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions contractuals;  

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no 
correspongués a altres persones;  

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 
prestació pactada;  

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles altres 
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del 
contracte, l’adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats finals 
obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic. 

 

32a. Resolució d’incidències 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del contracte, per 
diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de modificar les 
condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà necessàriament 
les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.  

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.  

 

33a. Abonaments al contractista 

El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i 
formalment rebuts per l’Administració. 

El pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida d’acord amb la 
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 216 del TRLCSP. 

En cas d’haver-se acordat la prestació de la garantia definitiva mitjançant retenció del preu, aquesta 
s’efectuarà amb deducció del seu import íntegre de la primera factura presentada. 
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El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts en 
l’article 218 del TRLCSP.  

 

34a. Responsabilitat  

El contractista és responsable de la qualitat tècnica de les prestacions i subministraments realitzats, 
així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les 
omissions, errors o mètodes inadequats en l’execució del contracte.  

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una ordre de l’Administració.  

 

35a. Altres obligacions del contractista 

Són també obligacions del contractista les següents: 

a) El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 

b) El contractista s’obliga a aplicar, en executar les prestacions pròpies del servei, les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

c) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració derivades 
de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, el contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la 
resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte 
del contracte. 

En particular, l’empresa contractista ha d’utilitzar, almenys, la llengua catalana en l’etiquetatge, 
l’embalatge, la documentació tècnica, els manuals d’instrucció i en la descripció d’altres 
característiques singulars dels béns i productes, d’acord amb el que es determina en el plec de 
prescripcions tècniques particulars. Per tant, conjuntament amb el lliurament dels béns objecte 
d’aquest contracte, l’empresa contractista ha de lliurar els manuals corresponents, així com tota la 
documentació tècnica necessària perquè funcioni, almenys, en llengua catalana. 

En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial d’Aran, les empreses 
contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar l’aranès d’acord amb la Llei 
16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb la normativa pròpia del 
Conselh Generau d’Aran que la desenvolupa.  

d) El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de la formalització del contracte i de 
qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i condicions que 
aquestes assenyalin. 

e) El contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i a la normativa de desenvolupament, amb 
relació a les dades personals a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest contracte. 

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució 
de les prestacions derivades d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant 
responsable del fitxer de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de 
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reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.  

f) El contractista, llevat, que hi hagi pacte en contra, està obligat a fer-se càrrec de les despeses del 
lliurament, el transport i efectiva instal·lació del béns objecte del subministrament al lloc convingut. 

g) En el cas de contractes d’arrendament el contractista té l’obligació d’assumir el manteniment de 
l’objecte del contracte durant el seu termini de vigència. 

h) El contractista haurà de remetre, a petició de l’Administració, relació detallada dels subcontractistes 
o subministradors que participin en el contracte, juntament amb les condicions de subcontractació o 
subministrament que tinguin relació directa amb els terminis de pagament. Així mateix, també hauran 
d’aportar, a petició de l’Administració, els justificants del compliment dels pagaments efectuats a 
subcontractistes o subministradors, un cop finalitzada la prestació. Aquestes obligacions, previstes a 
l’article 228 bis TRLCSP, es consideren condicions essencials d’execució del contracte. 

i) El contractista està obligat a guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent públics 
o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, sens perjudici de les obligacions addicionals 
que li corresponen en matèria de protecció de dades personals. 
 
j) L’adjudicatari queda obligat a facilitar a l’ens contractant tota a informació necessària per a donar 
compliment a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern i a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

Aquesta informació serà facilitada a l’ens contractant prèvia sol·licitud per part d’aquest. La informació 
al complet serà facilitada en un termini d’un mes a comptar des de la sol·licitud formulada per l’ens 
contractant, excepte que el contractista pugui acreditar la impossibilitat material de facilitar la 
informació en aquest termini. En cas de no compliment d’aquesta obligació de facilitació d’informació, 
l’òrgan de contractació queda facultat per a resoldre el contracte sense que el contractista tingui dret 
a reclamar cap indemnització al seu favor. Així mateix, l’adjudicatari haurà de respondre pels danys i 
perjudicis que es derivin per a l’ens contractant de l’incompliment d’aquesta obligació, havent de 
respondre per aquest concepte la garantia definitiva constituïda per l’adjudicatari. 

 

36a. Prerrogatives de l’Administració  

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en el TRLCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que ofereixi el seu 
compliment, modificar-los per raons d’interès públic, acordar la resolució i els seus efectes.  

Les resolucions de l’òrgan de contractació tenen caràcter immediatament executiu i exhaureixen la via 
administrativa.  

Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el compliment, la 
modificació i la resolució d'aquest contracte es resolen per l'òrgan de contractació, els acords del 
qual posen fi a la via administrativa. 

Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu de 
reposició davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa 
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37a. Modificació del contracte  

Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només pot introduir modificacions quan 
així s’hagi previst en el quadre de característiques o per alguna de les causes previstes a l’article 107 
del TRLCSP. 

En aquest darrer cas, caldrà donar audiència al contractista, informe jurídic (excepte en cas de manca 
de constitució o reajustament de la garantia definitiva o pròrroga del contracte) i formalització de la 
modificació. Si les modificacions, aïllades o conjuntes, són de quantia superior al 10% del preu 
primitiu de contractes d’import igual o superior a 6.000.000 d’euros, caldrà també dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials del 
contracte. 

Si com a conseqüència de la modificació del contracte es produeix augment, reducció o supressió de 
les unitats dels béns que integren el subministrament o la substitució d’uns béns per uns altres, 
sempre que estiguin compresos en el contracte, aquesta modificació és obligatòria per al contractista, 
sense que tingui dret en cas de supressió o reducció d’unitats o classes de béns a reclamar 
indemnització per aquestes causes.  

No es considerarà modificació, si així ha estat previst l’apartat del valor estimat del contracte en el 
quadre de característiques, l’eventual ampliació durant la vigència del contracte, de les quantitats 
adjudicades fins al límit indicat en l’apartat esmentat.  

 

38a. Suspensió del contracte  

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte s’ha d’aixecar l’acta de suspensió 
corresponent, de conformitat amb el que disposa l’article 220.1 del TRLCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP l’haurà de signar un representant de 
l’òrgan de contractació i el contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a 
comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.  

L’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin. 

 

39a. Cessió dels contractes 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’adjudicatari a un tercer, prèvia 
autorització de l’Administració, i quan es compleixin els requisits establerts en l’article 226 del 
TRLCSP, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l’adjudicació del contracte. 

 

40a. Subcontractació 

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, llevat que en el quadre de característiques es prohibeixi expressament la subcontractació. 
Així mateix, en funció de les característiques de la contractació, el quadre de característiques podrà 
establir un percentatge màxim de subcontractació, sense perjudici de la limitació que amb caràcter 
general es preveu a la lletra e) de l’article 227.2 del TRLCSP. 

La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en 
l’article 227.2 esmentat.  

La infracció de les condicions establertes en l’article 227 anteriorment esmentat per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies 
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determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc, 
a la imposició al contractista d’un penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, 
la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que atorgui no alteren la responsabilitat 
exclusiva del contractista principal.  

En cap cas poden concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb persones 
inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en algun dels supòsits de 
l’article 60 del TRLCSP. 

El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 

El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 228 del TRLCSP. 

Quan així es determini en el quadre de característiques, és obligatòria la subcontractació amb tercers 
no vinculats, de determinades parts del contracte que, en el seu conjunt, no excedeixin del 30% de 
l’import del pressupost del contracte i sempre i quan concorrin les circumstàncies detallades en 
l’article 227.7 del TRLCSP. Aquesta obligació es considera una condició especial d’execució del 
contracte als efectes previstos en els articles 212.1 i 223.f) del TRLCSP. 

 

41a. Revisió de preus 

Pel que fa a la revisió de preus s’estarà a allò que disposi el quadre de característiques.  

 

42a. Recepció i liquidació 

La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme al que disposen els articles 222 i 292 del 
TRLCSP. 

Si els béns a causa del seu estat no poden ser rebuts s’ha de fer constar en l’acta de recepció i 
l’Administració donarà les instruccions necessàries al contractista perquè solucioni l’estat dels béns 
defectuosos o es lliuren uns nous béns d’acord amb el contracte. 

 

43a. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

El termini de garantia és l’assenyalat al quadre de característiques o en el seu cas, el que es derivi de 
l’adjudicació, i es començarà a comptar a partir de la recepció dels subministraments. 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns subministrats, 
l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista la reposició dels que siguin inadequats o la 
seva reparació si és suficient.  

Durant aquest termini el contractista té dret a ser escoltat sobre l’aplicació dels béns subministrats. 

Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes observats i 
imputables al contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o reposició no és suficient, l’òrgan de 
contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte del contractista, sense que aquest tingui el 
dret al pagament dels béns o, si s’escau, a que se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat.  
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44a. Resolució dels contractes: causes i efectes 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles 223 a 225 i 299 i 
300 del TRLCSP. En particular, es consideren obligacions contractuals essencials i, per tant, el seu 
incompliment és causa de resolució del contracte, les especificades en aquests plecs i en el seu 
quadre de característiques, si s’escau. 

També és causa de resolució del contracte, l’incompliment de l’obligació del contractista de guardar 
secret respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb 
l’objecte del contracte.  

Així mateix, és causa específica de resolució del contracte, l’incompliment de les obligacions previstes 
en relació amb l’ús del català i, en general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a 
l’ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i 
de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la certificació emesa 
per la persona designada per l’Administració per dur-ne a terme el seguiment durant l’execució del 
contracte. No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, 
l’òrgan de contractació podrà requerir l’empresa contractista perquè compleixi les obligacions 
lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 212 del 
TRLCSP. 

En tots els casos es seguirà el procediment establert a l’article 109 del RGLCAP. 
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