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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
Núm. de l’expedient: IT-2017-1240  
 
A. Objecte: serveis d’interpretació i traducció de llengües a les Unitats Centrals i Territorials 
de la Direcció General de la Policia, distribuït en 6 lots, per a l’any 2018, d’acord amb el Plec 
de prescripcions tècniques 

 
A1. Codi CPV : 79540000-1 Serveis d’interpretació; 79530000-8 Serveis de traducció. 
A2. Necessitats a satisfer: cobrir les mancances en aquest àmbit, atès que la Direcció 
General de la Policia no disposa dels suficients mitjans personals per atendre aquesta 
necessitat. 
A3. Lots: 6, es pot licitar per un, varis o tots els lots 

Lot Denominació del lot 

1 Regió Policial (en endavant RP) Girona 

2 RP Ponent, Pirineu Occidental i Central 

3 RP Metropolitana Nord 

4 RP Metropolitana Barcelona, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre 

5 RP Metropolitana Sud 

6 Unitats Centrals  

 
B. Dades econòmiques 

B1. Determinació del preu: a tant alçat 
B2. Valor estimat del contracte: 4.288.760,38 euros, 

 
El detall del valor estimat per lots és el següent: 

LOT 

IMPORT LICITACIÓ 2018            
(maig a des) (IVA exclòs) 

PRÒRROGA 2019                           
(gener a agost)  (IVA exclòs)  

Modificació 
execució 4 
mesos (IVA 

exclòs) 

Total 

Import 2018 
Modificació 

30% 
Import 2019 

Modificació 
30% 

1 95.041,32 €  28.512,40 €  95.041,32 €  28.512,40 €  47.520,66 € 294.628,09 € 

2 47.933,89 €  14.380,17 €  47.933,89 €  14.380,17 €  23.966,95 € 148.595,06 € 

3 102.479,34 €  30.743,80 €  102.479,34 €  30.743,80 €  51.239,67 € 317.685,95 € 

4 365.289,26 €  109.586,78 €  365.289,26 €  109.586,78 €  182.644,63 € 1.132.396,71 € 

5 111.570,25 €  33.471,08 €  111.570,25 €  33.471,08 €  55.785,13 € 345.867,78 € 

6 661.157,03 €  198.347,11 €  661.157,03 €  198.347,11 €  330.578,52 € 2.049.586,79 € 

 1.383.471,09 €  415.041,33 €  1.383.471,09 €  415.041,33 €  691.735,55 € 4.288.760,38 € 

 
B3. Pressupost de licitació sense IVA: ..............1.383.471,09 € 

Import de l’IVA: ................................................290.528,93 € 
Total pressupost: ..........................................1.674.000,02 € 
 

El detall del pressupost sense IVA per lot queda reflectit en la primera columna del 
quadre anterior 
 
Els preus de cada lot són màxims i s’exhauriran o no en funció dels serveis prestats 
durant el termini d’execució del contracte. 

 
C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: D/2270008000/2210/0000 
C2. Expedient d’abast pluriennual: no 
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D. Termini i durada del contracte: des de l’1 de maig del 2018 o la data de signatura del 
contracte si fos posterior fins al 31 de desembre de 2018, prorrogable per un import igual a 
l’inicial.  
 
E. Tramitació de l’expedient: tramitació anticipada, mitjançant procediment obert de 
regulació harmonitzada, de conformitat amb els articles 110 i 157 i següents del TRLCSP.  
 
L’adjudicació se sotmet a la condició suspensiva d’existència de crèdit suficient i adequat per 
a atendre les obligacions derivades del contracte en l’exercici 2018.  
 

F. Solvència i classificació empresarial 
F1.  Solvència: l’empresa o les empreses proposada/es adjudicatària/es haurà/an 
d’acreditar la solvència d’acord amb l’annex 2 del Plec de clàusules administratives. 
 
F2. Classificació empresarial (no obligatòria): Grup T, subgrup 5, pel que fa a la 
catergoria vegeu l’annex 2 del Plec de clàusules administratives particulars 

 
G. Altra documentació a presentar pels licitadors: vegeu apartat W d’aquest quadre de 
característiques. 
 
H. Garantia provisional: no es requereix. 
 
I. Garantia definitiva: 5% de l’import que resulti de l’adjudicació, exclòs l’IVA. 
 
J1. Condicions especials d’execució: no se n’estableixen 
J2. Obligacions contractuals essencials: compliment de la normativa laboral d’acord amb 
l’annex 8 del plec de clàusules administratives. 
 
K. Subcontractació: es permet com a màxim un 75 % 
 
L. Revisió de preus: atesa la naturalesa del contracte i d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 89 del TRLCSP, no és procedent preveure fórmules de revisió de preus.  
 

M. Termini de garantia: durant el termini d’execució del contracte. 

 
N. Modificacions del contracte:  
 

N1. Segons el que s’estableix a l’article 105 del TRLCSP i l’article 9 del Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, en 
aquest contracte es preveuen les següents modificacions: 

o Les prestacions addicionals que únicament pugui portar a terme el contractista 
o La cessió del contracte es tramitarà com una modificació. 
o La successió en la persona del contractista, per fusió, absorció, escissió, 

aportació o transmissió d’empresa o branca d’activitat 
 
N2. Aquest contracte podrà ser modificat, per raons d’interès públic relacionades amb 
mesures d’estabilitat pressupostària, amb una baixa de fins al 30 % de l’objecte i el preu 
del contracte. 
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N3. Es preveuen possibles modificacions en cada lot del 30%, tant a l’alça com a la 

baixa, durant el periode d’execució d’aquest contracte aquestes modificacions es podran 
aplicar, quan es posi de manifest un augment o una disminució del nombre de serveis 
respecte al previst inicialment. 
 

N4. Aquest contracte podrà ser modificat, excepcionalment, per motius d’interès públic, i 
per tractar-se d’una prestació que afecta a un  servei essencial, en cas de finalització o 
resolució del contracte, es podrà modificar, ampliant la prestació del servei per un 
període màxim de 4 mesos a requeriment de l’Òrgan de Contractació si, per causes no 
imputables a aquest, no s’hagués adjudicat el contracte mitjançant una nova licitació 
convocada a tal efecte 

 

O. Forma de Pagament : l’Administració abonarà el preu del contracte d’acord amb les 
prescripcions de l’article 216 del TRLCSP. veure annex 10 de facturació 
 

P. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació: 2.500 € 
 
Q. Penalitats: Article 212 del TRLCSP i s’estableixen les següents penalitats addicionals: 
 

Q1. L’incompliment de la prestació del servei sol·licitat en el termini màxim fixat per a 
cada idioma en l’apartat 4.3 del Plec de prescripcions tècniques comportarà una penalitat 
de 100 euros per incidència produïda. 
 

Q2. L’incompliment de la prestació del servei sol·licitat per incompareixença, és a dir, per 
la no realització del servei, comportarà una penalitat de 1.000 € per la primera incidència, 
de 2.000 € per la segona incidència en el decurs del contracte i del 10% del total anual 
consignat per al lot en qüestió o la resolució del contracte. 
 

Q3. L’incompliment de la jornada i l’horari en el servei de presència física anual o 
estacional comportarà una penalitat de 50 euros per hora incomplerta o 250 euros per dia 
en què no es realitzi el servei. 
 

Q4. L’incompliment de les condicions laborals, de seguretat social i de retribucions 
salarials o de servei fixats en els Plecs d’aquesta licitació suposaran una greu vulneració 
de les obligacions contractuals. El primer incompliment suposarà una penalitat de 2.000 
euros i el segon incompliment comportarà la resolució del contracte. 
 

Q5. L’incompliment d’atendre els requeriments mensuals de la Direcció General de 
Policia, de sol·licitud d’acreditació de les condicions laborals del personal propi o 
subcontractat en el termini establert en el Plec de clàusules administratives comportarà 
una penalitat de 200 euros per al primer incompliment, de 1.000 euros el segon 
incompliment i la resolució del contracte en el tercer incompliment. 

 

R. Admissibilitat de variants o millores: no s’estableixen. 
 

S. Prevenció de riscos i salut laboral: les empreses licitadores tenen l’obligació de complir 
la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals i, més concretament, la 
normativa referida a la coordinació d’activitats empresarials. 
 

T. Baixa anormal o despropocionada: Es considerarà que incorre en presumpció de 
desproporcionalitat tota aquella oferta econòmica que no garantitzi els costos salarials 
segons el conveni sectorial aplicable. En aquest sentit, s’entén que incorre en baixa 
desproporcionada qualsevol oferta pel servei de presència física permanent o estacional 
inferior a 2.000 euros/mes (calculat sobre el Conveni col·lectiu d’Oficines i Despatxos per al 
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2017-2018 i prenent com a referència la categoria laboral corresponent al Grup 4.2 i els 
costos de seguretat social). 
 
Les empreses estaran obligades, en cas d’incórrer en presumpció de desproporcionalitat, 
d’acord amb l’article 152 del TRLCSP a justificar documentalment la seva oferta. 
 

U. Confidencialitat (Protecció de dades): d’acord amb l’article 140.2 del TRLCSP 
 

V. Persona responsable del contracte: la persona que ostenta el càrrec de sub-director 
general d’Administració i Serveis de la Direcció General de la Policia 
 

W. Documentació a aportar: 

Sobre A: 

 Per acreditar els requisits de capacitat i solvència, s’admet una 
declaració responsable que substitueixi l’acreditació documental d’acord 
amb el formulari normalitzat de document europeu únic de contractació 
de l’Annex 1. 

 

Si el licitador fos proposat adjudicatari haurà d’acreditar davant de l’òrgan 
de contractació, prèviament a l’adjudicació del contracte, la possessió i 
validesa dels documents exigits a la clàusula 9.4 d’aquest plec 

 

 Declaració responsable de l’annex 1 Bis que entre d’altres versa entre 
d’altres sobre compliment de la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals d’acord amb l’apartat S d’aquest Quadre de 
característiques, pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, i 
d’abonament dels serveis als  treballadors propis i subcontractats 
garantint les quanties mínimes establertes en el Conveni col·lectiu                                    

 

Vegeu els annexos 1 i 1Bis del plec de clàusules administratives 

Sobre B: 

 

    Projecte tècnic de control i qualitat. 
 

          Vegeu l’annex 3 i 6 del plec de clàusules administratives 

Sobre C 

 

 Oferta econòmica. D’acord amb el model de l’annex 4 del Plec de 
clàusules administratives. 

 

 Declaració sobre dades relatives a dotació, qualificació i diversitat 
idiomàtica del personal traductor i intèrpret, d’acord amb l’annex 4 Bis del 
del Plec de clàusules administratives. En suport informàtic USB 

 

 Documentació que acrediti les titulacions que es declarin. En suport 
informàtic USB 

 

Vegeu l’annex 4 i 6 del plec de clàusules administratives 
 

IMPORTANT: 

- La presentació d’una documentació en un sobre que no correspon pot ser causa d’exclusió 

 

Barcelona, 5 de desembre de 2017 
 

El cap del Servei de Contractació i Patrimoni 
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