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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES (procediment simplificat) 

 
 
NUM EXPEDIENT: CONTR/2018/82 

 
 

Normativa d’aplicació: Instruccions internes de contractació d’FGC.  
 
 

A. Objecte de contracte. 
 

Servei de gestió i d’assessorament tècnic de la flota de vehicles d’FGC i Vallter, SA. 
 
Variants: 
 
   S’admeten 
X No s’admeten 

 
A1. Desglossament de l’objecte. Distribució en lots 
 

Lot únic 
 
 
Justificació de la manca de lots : La present licitació no admet divisió en lots tenint en compte que el 
servei ha de ser únic i homogeni, atès que es considera integral per a tota la flota de vehicles d’FGC. 
 
A2. Lloc d’execució. 
 
L’objecte d’aquesta licitació és el servei per a la gestió i l’assessorament del parc permanent de 
vehicles d’FGC els qual estan descrits en el plec de prescripcions tècniques particulars i que podran 
variar al llarg de la vigència del contracte. 

 
 

A3. Informació addicional, visita d’instal·lacions i responsable del contracte. 
 
Àrea d’Aprovisionaments i Contractació c. Vergòs,44 tf. 93.366.30.00 

 
Responsable del contracte  Francesc Fernández i Arias 

 
 
B. Valoració de la licitació 

 
 
B.1 Pressupost de licitació: 112.000,00 €
                        IVA 21 %: 23.520,00 €
                Total (IVA inclòs): 135.520,00 €
 
El valor de licitació correspon als preus unitaris de gestió aplicats en l’últim any i adequats als preus 
de mercat pel parc actual 105 vehicles dels d’FGC. 
 
B.2 Valor estimat del contracte. 

 
280.000 (IVA exclòs). 
 

L’import correspon la durada inicial del contracte per 2 anys més 3 possibles pròrrogues anuals fins a 
un màxim de 5 anys. 
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L’import objecte d‘aquesta licitació s’ha de considerar com el pressupost previst per a la realització 
d’aquest servei corresponent a la flota actual de 105 vehicles, sense que suposi cap variació 
econòmica de futures adquisicions de vehicles d’FGC durant el període de vigència contractual inicial i 
les seves possibles pròrrogues. 
 
B.3 Garantia definitiva. 
 

X 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs). Es demanarà en tot cas, a partir de 60.000 € en serveis i 
subministrament i de 200.000 € en obres 

 
   No és requereix garantia definitiva. 

 
 
C. Termini d’execució. 
 

Contracte inicial per 2 anys entre l’1/05/2018 al 30/04/2020 i 3 possibles pròrrogues anuals fins a un 
màxim de 5 anys. 

 
D. Termini de garantia. 
 

3 mesos 
 
E. Finalització del termini de presentació d’ofertes/lloc de presentació. 
 

Dia 16 de març de 2018 en l’horari i lloc indicat en el present Plec 
 
 
E.1 Sessió pública d’obertura d’ofertes econòmiques 
 

X  Dia 28 de març de 2018 a les 12:00 hores, en la seu d’FGC al carrer dels Vergós 44 de Barcelona 
 
    No es realitza sessió pública en aquest procediment (Clàusula 8.2.2) 

 
F. Classificació 
 

No es d’aplicació en aquesta licitació. 
 
G. Observacions / Documentació tècnica i d’execució a presentar. (clàusula 6.2a i 6.2c 13) Concreció 
de les millores (clàusula 9.2) Abonament de l’import de contracte (clàusula 15) Altres penalitzacions 
(clàusules 17 i 22.2) Pòlissa d’assegurança (clàusula 19.1) Codis CNPA i CPV. 
 

.- Tal com s’indica a la clàusula 2, no seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior al 
pressupost de licitació establert en el present plec.  
 
.- FGC està sotmesa a les limitacions pressupostàries que derivin de les decisions que pugui prendre el 
Govern de la Generalitat o els seus Consellers, en quant a la priorització de les actuacions a realitzar o 
fins i tot a la modificació d’aquelles que estiguin previstes durant el present exercici. 
 
Per això, la present adjudicació resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adequat i 
suficient, en el moment immediatament anterior a l’adjudicació, per a atendre les obligacions derivades 
del contracte. FGC podrà, sempre abans de l’adjudicació, anul·lar la licitació en base als motius indicats. 
 
La decisió indicada al paràgraf anterior no donarà dret als licitadors a cap compensació de tipus 
econòmic.  
En el cas que aquesta licitació abasti més d’un exercici, tindrà la consideració de contractació plurianual. 
 
En el cas que el contracte tingui el seu inici en el proper exercici, l’execució del mateix restarà 
condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions que es derivin. 
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Condicions de l’adjudicació. 
 
Els licitadors hauran de presentar un únic preu per la durada del contracte inicial i anual i aquest és 
mantindrà per la vigència del contracte. 

 
En qualsevol cas i amb independència del número de vehicles que calgui gestionar o del serveis 
d’assessorament establert en la licitació al llarg de la vigència del contracte en cap cas no s’admetrà cap 
variació al respecte atès que la flota d’FGC es raonablement estable en el temps. Únicament s’admetrà 
la negociació del preu en el cas que la flota s’incrementi notablement. 
 
D’altre banda es objecte d’aquesta licitació els vehicles d’FGC i els de Vallter, SA societat participada 
majoritàriament per FGC.   

 
Solvència tècnica i professional 
 
Per acreditar la solvència tècnica i professional el licitador aportarà: 
 

1. Relació dels principals serveis realitzats en gestió de flotes de vehicles  en els darrers tres anys amb 
flotes d’un mínim de 50 vehicles. 

 
2. Acreditar la execució dels treballs d’assessorament mediambiental de petjada de carboni en la flota de 

vehicles  realitzada a un mínim de dues empreses. 
 
3. Acreditació de titulació Fleet Expert d’AEGFA d’un mínim de dos gestors tècnics de la flota de vehicles. 
 
4. Acreditació de titulació o experiència electromecànica dels interlocutors encarregats de l’assessorament 

tècnic i mecànic de vehicles. 
 
5. Acreditació de disponibilitat del programari informàtic de gestió de flotes de vehicles i descripció del 

mateix. 
 
6. Declaració d’assistència telefònica per incidències en vehicles 24h 365 dies 

 
7. Certificat d’acceptació del plec tècnic d’aquesta licitació en la seva totalitat. 

 
Criteri de valoració de les ofertes 

 
L'adjudicació es realitzarà atenen únicament a l'oferta més econòmica, atès que l'acreditació de la solvència 
tècnica sol·licitada en aquest apartat "G" es suficient garantia per a l'execució del contracte. 
 
Queden sense efectes totes les clàusules relacionades a la valoració tècnica d'aquesta licitació. 

 
.- Concreció de les millores. 
 

No és d'aplicació en aquesta licitació 
 
.- Codis CNPA i CPV. 
 
Els codis indicats a continuació corresponen a la nomenclatura de la Clasificación Nacional de Productos 
por Actividades 1996 i al Vocabulario Común de Contratos de la Comissió Europea, del present plec.  
 
Codi CNPA 61120 - Codi CPV 50111100-7. 

 
H. Criteris de valoració de les ofertes. 
 

Per a l’adjudicació del contracte s’aplicarà els paràmetres de valoració següents: 
 
Tal i com s’indica a l’apartat “G” d’aquest plec, l’adjudicació es realitzarà atenen únicament a l’oferta 
més econòmica. 
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I. Model d’oferta econòmica. Aquest model és inalterable, qualsevol modificació comportarà el rebuig de 
l’oferta. 

 
 
 

PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
 

................................................ major d'edat, amb D.N.I. núm................ veí de 

.................................................... província de ............... amb domicili a.......................................................... 
de professió ............................en nom i representació de.................................... ..................................., 
invitat a la presentació d’ofertes per a .......................................................dels FGC, es compromet a 
executar el contracte segons el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I EL PLEC DE CONDICIONS 
TÈCNIQUES ADJUNT. Plecs examinats i que expressament accepta, segons els següents barems : 
 

a) SUBMINISTRAMENT, OBRA , INSTAL·LACIÓ O SERVEI A CONTRACTAR: 
 

Descripció Import del 
servei  

 

Import anual 

Servei de gestió i assessorament tècnic de la 
flota de vehicles d’FGC per un període de 2 
anys. 

  

Import base   
21% IVA   

TOTAL   
 

b) Inclou la seva oferta alguna actuació no contemplada en el Plec Tècnic per a aquesta contractació? 
 

SI NO 

  
 
Detallar: 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
 
IMPRESCINDIBLE omplir les següents dades a efectes de comunicació en cas d’adjudicació o altres. 
 
Persona de contacte, nom i cognoms 
.................................................................................. 
 
Telèfon.................................................... 
Fax.......................................................... 
Adreça electrònica ..................................................................................  
 
 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS, PER A LA CONTRACTACIÓ, 
MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT 
 
 

1. OBJECTE,  RECONEIXEMENT D’INSTAL·LACIONS, I DEPENDÈNCIES I INFORMACIÓ 
ADDICIONAL SOBRE ELS PLECS. RESPONSABLE DEL CONTRACTE. 

 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (d'ara endavant anomenat FGC), d'acord amb la legislació 
vigent, invita a la presentació d’ofertes, per a la contractació de l’objecte que s’indica a l’apartat A del 
quadre de característiques. L’esmentat quadre recull les especificacions del present plec i forma part 
integrant del mateix. Cas que no sigui admissible la presentació de variants a l’objecte de contracte, 
s’indicarà així en l’apartat A . L’apartat A1 recull el desglossament de l’objecte de contracte o en el seu 
cas, la distribució en lots. Cas que FGC consideri que en la present licitació no resulta convenient la 
distribució en lots, farà constar els motius en l’esmentat apartat. 
 
El lloc d’execució del contracte s’especifica a l’apartat A2 del quadre de característiques. 
 
Sol·licitud d’informació sobre els Plecs de Clàusules Administratives. 
Tota aquella informació addicional que calgui sobre el Plec de Clàusules Administratives haurà de ser 
demanada a l’Àrea d’Aprovisionaments i Contractació, c. dels Vergós 44, 08017 Barcelona, telèfon 93 
366 32 64. 
 
Responsable del contracte 
Pel control en el seu acompliment i l’agilització en la resolució de les incidències que puguin sorgir 
durant l’execució, FGC ha nomenat responsable del contracte la persona física o jurídica, que figura a 
l’apartat A3 del quadre de característiques 
 
1.1 NORMES D’APLICACIÓ. 
 
El procediment a què es refereix aquest Plec es regirà per: 
 

 El present Plec de Clàusules Administratives 
 El Plec de Especificacions Tècniques particulars 
 El Plec de Condicions Generals d’obres de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, quan es 

tracti d’una contractació d’aquest tipus. 
 El Decret legislatiu 2/2000 de 24 de desembre, que aprova el text refós de l’Estatut de l’Empresa 

Pública Catalana  
 La Llei 31/2007, de 30 d’octubre sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, 

l’energia, els transports i els serveis postals, en aquells supòsits contemplats en els articles 10 i 
16. 

 La Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’Obra Pública de Catalunya, quan sigui d’aplicació. 
 La regulació específica de la Generalitat de Catalunya. 
 La resta de preceptes de pertinent aplicació. 

 
Cada licitador podrà presentar més d’una proposició. També s’admet la presentació de solucions 
alternatives, en els termes fixats en els plecs d’especificacions tècniques. 
 

2. VALOR DE LICITACIÓ. 

 
A l’apartat B.1 figura el pressupost de licitació, el qual serà objecte de licitació i posterior adjudicació. 
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En aquest import, així com a les ofertes que formulin els licitadors i en el preu d’adjudicació, 
s’entendran compresos els impostos de qualsevol tipus ( a excepció de l’IVA ), així com totes 
les despeses necessàries i als abonaments d’altres condicions, tant físiques com jurídiques, 
que resultin del Plec de Condicions Tècniques. 

 
No seran admeses les ofertes econòmiques d’import superior al pressupost de licitació establert en el 
present plec.   
 
El valor estimat del contracte, IVA a part, figura a l’apartat B.2 del  quadre de característiques. Aquest 
valor és la suma dels imports corresponents a la vigència inicial del contracte, més el corresponent a 
les pròrrogues/ampliacions previstes del mateix. No obstant, aquestes últimes no tenen caràcter 
vinculant en la present contractació i s’indiquen exclusivament als efectes d’identificar la màxima 
despesa possible del contracte. El present procediment no preveu modificacions excepte que no 
s’indiquin específicament a l’apartat B.2. 
 

3. DURACIÓ DEL CONTRACTE I PERÍODE DE GARÀNTIA. 

 
Duració del contracte. El termini d’execució figura a l’apartat C del quadre de característiques. El 
contracte podrà ser prorrogat per acord exprés de les parts 
 
Excepcionalment l’adjudicatari haurà de continuar la prestació contractada, malgrat la finalització del 
termini o de les seves pròrrogues, mitjançant la formalització del document contractual adient, fins que 
la continuïtat d’aquest no quedi garantida amb la licitació i formalització d’un nou contracte 
 
Termini de garantia.- El termini de garantia del contracte figura a l’apartat D del quadre de 
característiques, comptador  des de la recepció per part d’FGC. 

 

4. VICIS O DEFECTES DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 

 
Si durant el termini de garantia s'acredités l'existència de vicis o defectes en l’execució del contracte, 
FGC podrà reclamar a l’adjudicatari la realització de les accions necessàries, inclosa la reposició o 
reparació  de bens, la demolició, reparació o reconstrucció d’unitats d’obra o instal·lacions executades, 
quedant en aquest cas exempt FGC de l’obligació de pagament  per les accions realitzades. 
 
Si durant el termini de garantia l’objecte d’aquest plec no fos apte per a la fi pretesa com a 
conseqüència dels vicis o defectes observats en ells i imputables a l’adjudicatari i existeixi la 
presumpció de que les accions previstes a l’apartat anterior, no seran suficients per a obtenir aquella fi, 
podrà, abans d’acabar el dit termini, donar per resolt el contracte, quedant exempt de l’obligació de 
pagament o tenint dret, en el seu cas, a la recuperació del preu satisfet. 

 

5. CONDICIONS QUE HAN DE REUNIR ELS LICTADORS. 

 
Per poder participar es necessari que l’objecte del licitador regulat en els seus Estatuts contempli 
efectuar activitats com la que es licita. 
 
En cas de presentar licitació sense tal requisit, la Mesa procedirà al rebuig de la mateixa i retorn al 
licitador dels sobres no oberts. 
 
Els licitadors han d’adequar l’activitat i complir els principis ètics i les regles de conducta de l’annex 7. 
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6. DOCUMENTACIÓ A APORTAR. 

 

6.1 Forma de presentació i documentació exigida. 

 
Les proposicions, que seran secretes, es podran presentar en l'idioma català o castellà, i constaran 
de dos sobres numerats amb l’un (1) i el dos (2), els quals hauran de ser lliurats degudament 
tancats en els termes i condicions que s’esmenten en aquest plec, i en cadascun d'ells s'hi inclouran 
els documents que en els següents apartats s’indica. 
 
Es presentarà un únic sobre 1 de la documentació administrativa i tècnica i per cada un dels lots als 
quals es presenti, un sobre 2 (amb la documentació econòmica). Per tant, caldrà presentar tants 
sobres 2 com nombre de lots es presenti el licitador. 
 
El licitador inclourà dins del sobre 1 l’oferta tècnica, constituïda per aquells documents que consideri 
necessaris. Quan el licitador consideri que algun dels documents concrets de la seva plica, son 
confidencials per incorporar informació reservada, coneixements no divulgables o secrets tècnics o 
comercials, sobre els productes o procediments de l’empresa, farà constar la numeració de les 
pàgines on s’incorpora aquesta informació, amb la indicació expressa de que es tracta d’informació 
confidencial. No serà admissible la declaració genèrica o les que declarin que tots els documents o 
tota la informació te caràcter confidencial. Aquestes pàgines no seran facilitades a la resta de 
licitadors en el cas que es produeixi un procés de revisió o impugnació de l’adjudicació. No obstant, 
si FGC considera injustificada la designació proposada pel licitador o aquest no hagués designat 
cap informació concreta com confidencial, podrà donar aquesta condició als documents que, amb el 
seu propi criteri, consideri adients. 
 
Juntament amb els sobres, però no dins els mateixos, els licitadors hauran d’acompanyar la 
sol·licitud de participació, el model de la qual s’incorpora al present plec com annex 1c. La sol·licitud 
de participació estarà signada i segellada per l’empresa i a la mateixa es farà constar forçosament el 
nom l’adreça, telèfon, fax i correu electrònic de l’empresa així com la  persona de contacte que 
atendrà les comunicacions i requeriments que FGC, en qualsevol moment, pugui formular en relació 
al procés d’adjudicació. Així mateix es farà constar a l’annex 1c la identificació dels lots als que es 
formula oferta (cas que el procediment ho prevegi), així com la de les proposicions alternatives o 
variants a l’oferta base, que es presentin. 
 
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut dels sobres o en comunicació apart, que 
suposi una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, i que no 
estigui expressament autoritzada per FGC, comportarà el rebuig de la oferta i el retorn, al licitador, 
dels sobres no oberts.  
 

6.2. Sobre número 1. 

 
Títol del sobre: "Documentació General i Tècnica” 
 
A continuació es consignarà el títol del procediment i el nom o raó social del licitador. Tots els 
documents hauran de figurar a l'índex. 
 
CONTINGUT: 
 
a) Declaració responsable, segons annex 1 que s’adjunta al present plec, signada pel seu 
representant, conforme el licitador acompleix amb tots i cadascun dels requeriments que 
s’especifiquen en els següents apartats, fins i tot en el cas d’estar registrat al RELI, ROLECE o a 
Protrans, i en cas de resultar adjudicatari, el licitador haurà d’aportar la referida documentació. La 
declaració inclou entre d’altres les següents manifestacions: 
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- Que la persona que signa l’oferta ostenta capacitat suficient per a la representació de l’empresa 
en relació a l’objecte de la present licitació. 
 
- Que l’empresa ofertant i els seus representants, no estan afectats per cap prohibició per a 
contractar. 
 
- Que en el seu cas, l'empresa licitadora està classificada dins del grups, subgrups i categories, 
que figuren a l’apartat F del quadre de característiques i que disposa de la solvència econòmica, 
financera i tècnica o professional necessàries per a executar l’objecte del contracte. 
 
- Que l’empresa disposa de tots els registres, permisos i llicencies necessaris per a l’execució de 
l’objecte de contracte, així com dels que especialment figuren a l’apartat G del quadre de 
característiques. 
 
- Que l’empresa ofertant es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i de Seguretat Social. 
 

Els documents que acrediten els extrems indicats al present apartat seran demanats exclusivament 
a l’adjudicatari, un cop realitzada la valoració de les ofertes, el qual disposarà d’un termini no 
superior a deu dies pel seu lliurament. 
 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), Registro Oficial de Licitadores Clasificadas del 
Estado (ROLECE)  
 
Els adjudicataris que estiguin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses  Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE) restaran exempts d’aportar en el procediment d’adjudicació, la documentació que 
acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de les obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social, la declaració responsable que no està afectat per cap prohibició de contractar i la 
classificació empresarial. A tal efecte faran constar dins la declaració responsable que es troben 
inscrits al RELI o ROLECE i que les dades que figuren es troben vigents. Així mateix, podran 
adjuntar una còpia impresa de les dades que consten en els esmentats registres.  
 
Registre PROTRANS 
 
Els adjudicataris que aportin la certificació vigent d’estar inscrits en el Registre de Proveïdors de 
Transport (Protrans), podran substituir en el procediment d’adjudicació, el lliurament material de la 
documentació que acredita la personalitat jurídica i de representació, el compliment de les 
obligacions tributàries i de la Seguretat Social i la declaració responsable de no està afectat per cap 
prohibició de contractar i la classificació empresarial, pel certificat acreditatiu emès per l’esmentada 
entitat on consta la documentació que s’hi ha presentat. En aquest supòsit s’haurà de presentar una 
declaració responsable de la vigència de les dades que inclou. 
 
UTE (Unió Temporal d’Empreses) 
 
Quan es presentin diverses empreses que constitueixin una unió temporal d’empreses (UTE), 
cadascun dels empresaris que les compongui ha d’acreditar la seva personalitat, representació, 
capacitat i solvència, mitjançant els documents abans indicats. 
 
En el cas d’unió temporal d’empreses, les persones concursants han d’indicar els noms i les 
circumstàncies dels empresaris que la subscriuen. Caldrà també que declarin que queden obligats 
conjuntament i solidària, davant FGC en l’exercici dels seus drets i en el compliment de totes les 
obligacions derivades del contracte. Han d’indicar la participació de cadascuna de les empreses i 
designar un representant o apoderat únic de la UTE, que ha d’ésser una persona física, així com el 
domicili de la Unió als efectes de requeriment. 
 
Si la unió temporal d’empreses resulta adjudicatària, les empreses que la constitueixen han 
d’atorgar la corresponent escriptura pública de constitució, designant apoderat en la mateixa.  
 
b)  Documentació de solvència econòmica i empresarial. 
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El licitador aportarà la documentació tècnica i d’execució del contracte que sigui necessària per a 
avaluar la seva proposta. La documentació inclourà tots els elements indicats a continuació, o 
d’altres que siguin d’interès en funció del contracte i el tipus d’informació a facilitar:  

 
1 Relació dels principals organismes, empreses i establiments per als quals la firma licitadora 

ha realitzat durant els últims tres anys els mateixos o similars treballs o prestat els mateixos o 
similars serveis, objecte del procediment, amb expressió dels seus imports i dates. 

 
2 Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança 

d’indemnització per riscos professionals.  
 
3 Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els 

empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a 
mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats. 

 
4 Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a 

màxim als 3 darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les 
activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum 
de negoci. 

 
No obstant això, FGC podrà requerir en qualsevol fase del procediment, aquells documents que 

consideri necessaris per millor coneixement de l’oferta i del licitador. 
 

La Mesa comprovarà la solvència econòmica, financera i tècnica del licitador en base als 
següents paràmetres: 
 

‐ El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a les 2/3 parts del 
capital social, en el cas de SA i en el cas d’altres societats serien el 2/3 del capital mes 
reserves. 
 

‐ El volum de facturació de l’empresa, pel mateix objecte del contracte, no pot ser inferior a 
dues vegades el valor anual estimat, que figura a l’apartat B2 del quadre de 
caracteristiques, tenint en compte la seva distribució en lots. 
 

‐ Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat 
respecte al període de pagament 

 
c) Proposició tècnica 
 

1. Memòria descriptiva de la realització de l’objecte del contracte, que s’ajustarà als 
requeriments del Plec de Condicions Tècniques. 

 
2. Pla de control de qualitat 
 
3. Programes de treball, amb descripció de les diferents fases. 
 
4. Relació dels mitjans auxiliars a utilitzar en relació als objectius del Plec Tècnic. 
 
5. Descripció de l’equip tècnic, mitjans auxiliars i mesures adoptades pel licitador per a la 

realització del contracte. 
 
6. En cas de subcontractació d’alguns dels treballs o serveis, haurà d’especificar-se quins seran 

i en quin percentatge, així com també quines empreses seran objecte d’aquesta 
subcontractació. 

 
7. Declaració de compromís de servei d’assistència i manteniment posterior al subministrament, 

que garanteixi el temps de resposta adequat durant el període de garantia, indicant la 
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disponibilitat dels equipaments que l’oferta garanteix en aquest període. (Si procedeix d’acord 
amb la natura de l’adjudicació) 

 
8. Pla d’actuació mediambiental i mesures de reducció dels impactes, d’eficiència energètica i de 

sostenibilitat. Així mateix caldrà aportar indicació sobre els següents aspectes: 
Mesures de gestió mediambiental de l’obra, estalvis energètics, gestió de residus i 
localització d’abocadors, utilització de materials amb certificats d’explotació sostenible, 
reciclats o reciclables, relatius a l’obra. 

 
9. Relació de documentació lliurada que el licitador considera confidencial. 
 
10 Les titulacions acadèmiques i professionals, particularment del personal responsable de 

l’execució del contracte. 
 
11 Altre documentació tècnica i d’execució, requerida a l’apartat G del quadre de 

característiques. 
 

d) Declaració responsable de vincles amb FGC  
 
D’acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, d’Acord de 
Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaració responsable de 
vincles amb personal d’FGC, segons el model de l’annex 1b.  
 
Existirà conflicte d’interessos quan el president, els seus càrrecs directius i en general qualsevol 
persona d’FGC, que intervingui directa o indirectament en la contractació pública, tingui o pugui tenir 
un interès financer, econòmic, personal, familiar, professional, polític o qualsevol altre interès, que 
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment 
de contractació i que el vinculi amb l’oferta presentada pel licitador. 
 
 
El licitador haurà de presentar original i còpia de tota la documentació tècnica que aporti. 
 

6.3 Sobre número 2. 

 
Títol del sobre: Proposició econòmica 
 
A continuació es consignarà el títol del procediment i el nom o raó social del licitador. 
 
CONTINGUT (Original i còpia dels següents documents): 
 
L’empresa ofertant haurà d’aportar la següent documentació: 
 

a) Oferta econòmica formulada estrictament d'acord al model previst a l’apartat I del quadre de 
característiques d’aquest Plec, signada per la/es persona/es que ostenta/en la representació de 
l’empresa ofertant , amb una llista completa d’allò que, a més a més de les especificades en el 
Plec Tècnic, es comprometi a realitzar l’empresa ofertant i que contribueix, en tot moment, a 
una perfecta prestació del objecte del contracte. 

 
b) Relació valorada per unitats d'execució ja sigui obra, subministrament o servei , segons el detall 

especificat en el plec de condicions tècniques.  
 

La documentació esmentada als apartats anteriors serà presentada per a cadascuna de les variants. 
 
IMPORTANT: El licitador haurà de facilitar el contingut del sobre 2 també en format electrònic. Els 
documents es presentaran en format electrònic PDF (estàndard) i no superarà les 100Mb de 
capacitat per fitxer. Aquests documents s’inclouran en un suport CD, DVD o USB protegit per 
funda o caixa. 
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7. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. 

 
Qualsevol proposta del licitador, ja sigui en el contingut dels sobres o en comunicació apart, que suposi 
una modificació de les condicions previstes en els plecs, administratiu i/o tècnic, i que no estigui 
expressament autoritzada per FGC, comportarà el rebuig de la oferta. 
 
Les proposicions es podran presentar fins el dia indicat a l’apartat E del quadre de característiques. 
Hauran de ser presentades al Registre General de: 
 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
c. dels Vergós 44 
08017 BARCELONA 

 
La presentació d’ofertes s'efectuarà en dies laborables (de dilluns a divendres) i en l’horari de 9:00 a 14 
hores. 
 
No s'admetran les presentades fora d'horari, ni en manera diferent de l'establerta en aquest apartat, ni 
les rebudes amb posterioritat a la data abans esmentada, no assumint FGC cap responsabilitat per 
aquest fet. 
 
FGC pot modificar la data final de presentació d’ofertes. En aquest cas caldrà únicament que s’anunciï 
la nova data, en el mateix mitjà en què s'ha fet publicitat de la licitació. 
 
Les licitacions presentades en el Registre General fora d’horari, seran retornades a l’empresa, tal i com 
van ser lliurades. 
 
 

8 EXAMEN DE PROPOSICIONS 
 

8.1 Constitució de la Mesa de contractació. 

 
La Mesa per a l’adjudicació del contracte, estarà constituïda de conformitat amb el que 
disposa l’article 30 del Estatuts de FGC. No obstant això, s’estableix una Mesa de 
Contractació com a garantia del procés de selecció de les ofertes, que es constituirà d’acord 
amb la següent composició: 
 
President 
- El director de l’àrea relacionada amb l’objecte de contracte.   
 
Vocals 
- El responsable de l’àrea d’aprovisionaments o persona que el substitueixi en cas que aquest 
actuï com President. 
- El responsable tècnic de l’àrea afectada per la contractació. 
- El responsable d’administració corporativa i control intern. 
- L’assessor jurídic, que a més farà les funcions de secretari. 
 
Els designats podran ser substituïts per aquelles persones, que específicament nomeni el 
president.  
 
La Intervenció Delegada de la Generalitat serà vocal en les Meses de Contractació tant dels 
contractes harmonitzats, com d’aquells altres en que la Mesa sigui preceptiva, substituint 
l’òrgan de control intern. No obstant, en ambdós supòsits, podrà delegar la seva participació 
en el referit òrgan de control intern. 
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Les persones que composaran la Mesa per a la present contractació, figuren a l’annex 6 del 
present plec. 
 
La Mesa podrà estar assessorada tant pels tècnics interns com externs, que es designin al 
efecte. 
 
Per a contractacions d’import inferior a un milió d’euros en obres i dos-cents mil euros en 
subministraments i serveis, no serà necessària la constitució de la Mesa de Contractació 
prevista en la present clàusula. En aquest cas la valoració de les ofertes la realitzarà la Mesa 
per a l’obertura interna d’ofertes prevista a les Instruccions Internes de Contractació d’FGC.  
 

8.2 Obertura de proposicions 

 
Els sobres núm. 1 s’obriran, sense assistència dels licitadors. Pel que fa a la documentació 
administrativa, el resultat de l’examen serà publicat al perfil de contractant d’FGC, el tercer dia 
posterior al tancament de presentació d’ofertes. La Mesa de Contractacio obrirà el sobre 2 de 
proposició econòmica i els licitadors podran assistir a l'acte, en el local d’FGC situat a 
Barcelona, carrer dels Vergós, 44, el dia i hora indicat a l’apartat E.1 del quadre de 
característiques. S’admetrà l’assistència de dues persones per licitador.  
 

8.2.1. Sobre núm. 1. 

Si la Mesa de contractació observés defectes en la documentació administrativa, podrà 
concedir un termini no superior a tres dies hàbils perquè el licitador esmeni la deficiència. 
Aquest termini serà comptador des de la publicació al perfil d’FGC i no es notificarà 
personalment als interessats. La manca d’esmena d’aquests documents dins el termini 
establert, comportarà la inadmissió a la licitació. El resultat final de valoració del sobre 1 i 
per tant d’admissió o exclusió dels licitadors pel que fa a la documentació administrativa, 
es publicarà al perfil d’FGC, en la plataforma de contractació pública. 
 
Quedaran excloses de la licitació les proposicions que presentin dades econòmiques 
dins el sobre núm. 1, que permetin conèixer o deduir, en tot o en part, el contingut del 
sobre núm. 2, o que formulin un termini d’execució superior al previst a l’apartat C del 
quadre de característiques. 
 
L’àrea afectada per la contractació podrà demanar informació addiconal als efectes 
d’aclarir els termes de la proposició tècnica. Aquest requeriment haurà de ser 
complimentat pels licitadors en el termini màxim de tres dies. 
 
El director de l’àrea implicada i els seus tènics, a la vista de la documentació aportada i 
dels informes addicionals que hagi pogut demanar, valorarà i ponderarà les ofertes 
tècniques en base als criteris d’adjudicació previstos en el present plec. 
 
En aquesta fase, quedaran excloses les ofertes amb una qualitat tècnica inacceptable, 
quan no obtinguin la mínima puntuació establerta en el present plec. 
 

8.2.2 Sobre núm. 2. 

La Mesa de Contractació, en el lloc i la data esmentada a l’anunci, donarà a conèixer els 
licitadors admesos, els exclosos, els motius d’exclusió, així com la valoració tècnica 
obtinguda per cada licitador admès.  
 
A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, 
i a llegir en veu alta el resum de les proposicions econòmiques contingudes en els 
mateixos. 
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Restaran excloses de la licitació les propostes incomplertes per manca d’alguna dada 
imprescindible, les que modifiquin el model de proposició establert, i les que superin el 
pressupost de licitació. 
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar els aclariments que estimi necessaris sobre el 
contingut del sobre núm. 2, els quals s’hauran de complimentar davant la Mesa en el 
termini màxim de tres dies. 
 
Les ofertes econòmiques seran homogeneïtzades per tal de fer possible la seva 
comparació, mitjançant els corresponents càlculs matemàtics i posteriorment valorades 
de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts. 
 
Per a contractacions d’import inferior a un milió d’euros en obres i dos-cents mil euros en 
subministraments i serveis, no es realitzarà l’obertura dels sobres 2 de documentació 
econòmica, mitjançant acte públic. En aquest cas l’obertura la realitzarà la Mesa de 
Contractació en sessió privada, del resultat de la mateixa, es donarà compte en el perfil 
d’FGC 
 

8.2.3. Terminis i procediments. 

Els dies que figuren en el present plec es consideraran hàbils, excepte que s’especifiqui 
el contrari. Cas que s’acordi conferir els terminis d’esmena indicats en les diferents fases 
esmentades, els dissabtes i dies festius per a FGC es consideraran inhàbils. 
 
En acabar cada acte, s'aixecarà acta que serà signada pel Secretari amb el vistiplau del 
President. 
 
Les resolucions de la Mesa pel que fa a les esmenes de defectes en la documentació 
administrativa 1, així com les relatives a l’exclusió i admissió tècnica i econòmica dels 
licitadors, seran publicades al perfil del contractant, que serà mitjà suficient de notificació 
als interessats. 
 
Es podrà modificar les dates i els llocs d'obertura dels sobres núm. 2 en aquest cas 
únicament s'haurà de comunicar als licitadors. 
 
 

9. ADJUDICACIÓ. 

 
L'adjudicació es realitzarà en un termini de tres mesos a comptar des de la data de termini de la 
presentació d’ofertes, excepte que la durada d'aquestes sigui per un termini superior i, en aquest cas, 
es realitzarà d’acord amb aquesta durada. 
 
L'adjudicació es podrà efectuar a una sola oferta o bé diferencialment per a cadascun dels lots o fases 
de que es composa, a un o varis dels licitadors presentats. No obstant això, es tindrà en compte allò 
especificat a  l’apartat d’observacions del quadre de característiques. 

 
9.1 FORMA  D ’ADJUDICACIÓ. 
 

La forma d’adjudicació per a la contractació a què es refereix el present Plec de Clàusules 
Administratives, serà el procediment simplificat, regulat a les Instruccions de Contractació d’FGC.  
 
El procediment consisteix en la presentació d’una oferta en dos sobres tancats, sense possibilitat de 
negociar o variar el seu contingut.  
 
FGC adjudicarà -mitjançant una valoració global- la prestació objecte del present contracte, al 
licitador o licitadors que, al seu judici, reuneixi les millors condicions per a la realització dels treballs, 
en els seus aspectes tècnics, funcionals, laborals, organitzatius i econòmics, sense haver d'atenir-se 
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necessàriament al valor econòmic d'aquesta o, alternativament, podrà deixar sense efecte la 
contractació en la seva totalitat o en alguna de les parts o variants que la composen. 
 
Així mateix, FGC pot decidir no executar o reduir la quantitat d’algunes de les partides descrites en 
el projecte, sense que això representi cap tipus de reclamació econòmica o d’altra mena per part de 
l’adjudicatari. 
 
Si el contracte no es formalitza per culpa de l’adjudicatari, es podrà procedir a oferir l’adjudicació del 
contracte al segon licitador per ordre de puntuació obtinguda en el procediment de valoració de les 
ofertes. Si això no fos possible o  convenient, segons el millor criteri de l’òrgan de contractació, es 
procedirà a declarar desert el procediment de contractació i, si procedeix, a tornar a licitar-ho. El 
mateix sistema es podrà aplicar en cas de rescissió del contracte durant la primera anualitat, sempre 
que existeixi conformitat del proposat. 

 
9.2. PARÀMETRES DE VALORACIÓ DE LES OFERTES. 
 

El director de l’àrea, valorarà les ofertes presentades, tenint en compte les necessitats i l’informe 
tècnic elaborat i elevarà la proposta d’adjudicació per a la seva aprovació per l’organ de 
contractació. 
 
Els criteris de valoració que s’aplicaran s’especifiquen en l’apartat H del quadre de característiques.  
 
No obstant, en supòsits de manca de concurrència d’ofertes per raons tècniques, d’excepcionalitat, 
lliuraments complementaris i altres, no serà necessària l’aplicació de criteris d’adjudicació. En 
aquest cas serà suficient amb la constatació formal de que l’oferta presentada s’ajusta a allò requerit 
als plecs tècnic i administratiu.   
 
I. Valoració de l’oferta tècnica 
 
La puntuació de les proposicions tècniques serà la suma de les puntuacions obtingudes per 
cadascun dels subcriteris enumerats. La puntuació total s’arrodonirà a dos decimals. 
 
Les millores que formuli el licitador seran valorades segons la distribució establerta a l’apartat G del 
quadre de característiques tècniques. 
 
Les ofertes presentades es repartiran en dos grups segons la suma total de punts que obtinguin en 
la seva valoració tècnica:  
 
- Ofertes que no arriben a la qualitat tècnica mínima: les que hagin obtingut una puntuació en les 
proposicions tècniques, inferior a 18 punts en obres, subministraments i serveis o alternativament la 
xifra que figuri amb els criteris d’adjudicació. 
 
- Ofertes que arriben a la qualitat tècnica mínima: les que hagin obtingut una puntuació en les  
proposicions tècniques, igual o superior a 18 punts en obres, subministraments i serveis o 
alternativament la xifra que figuri amb els criteris d’adjudicació. 
 
Les empreses que presentin ofertes que no arriben a la qualitat tècnica mínima, seran rebutjades, i, 
per tant, la seva oferta econòmica no serà tinguda en compte. Si totes les empreses presentades es 
troben en aquesta situació, es procedirà a demanar noves ofertes o a anul·lar la convocatòria, 
segons decisió d’FGC.. 
 
No seran tingudes en compte a efectes de valoració, les millores consistents en l’oferiment d’hores 
complementaries sense cost. 
 
II. Valoració de l’oferta econòmica 
 
La valoració de l’oferta econòmica s’obtindrà de l’aplicació de la formula matemàtica especificada en 
els criteris d’adjudicació.  
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Prèviament, les ofertes econòmiques presentades, hauran de ser estudiades i homogeneïtzades, 
per tal de fer possible la seva comparació, mitjançant els corresponents càlculs matemàtics i 
posteriorment valorades de conformitat amb els criteris d’adjudicació establerts, per tal d’evitar la 
inclusió d’ofertes que no recullin la totalitat de l’objecte de contracte o que afegeixin treballs no 
contemplats en els plecs .  

 
9.3 OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS. 
 

En el supòsit que alguna de les ofertes pugui ser considerada anormal o desproporcionada, FGC ha 
de sol·licitar la informació necessària per tal que l’òrgan de contractació pugui determinar si l’oferta 
no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats en 
relació amb la prestació i s’hagi d’excloure o, per al contrari, l’oferta resulta viable i s’hagi de tenir en 
compte per a l’adjudicació del contracte. Per aquest motiu, la Mesa de Contractació ha de sol·licitar 
a l’empresa licitadora per escrit les precisions que consideri oportunes sobre l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora té un termini màxim de tres dies hàbils, a comptar des de la data 
de recepció de la sol·licitud, per presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir: 
 

- L’estalvi que permet els serveis prestats. 
 

- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de què 
disposa l’empresa licitadora per a prestar els serveis. L’originalitat dels serveis proposats 
per l’empresa licitadora. 
 

- El compliment de les obligacions aplicables en matèria medi ambiental, social o laboral 
establertes en el dret de la Unió, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les 
disposicions de dret internacional medi ambiental, social i laboral enumerades a l’Annex X 
de la Directiva 2014/24/UE, sobre contractació pública i per la que es deroga la Directiva 
2004/18/CE. 
 

- El compliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 

- La possible obtenció d’una ajuda estatal per part de l’empresa licitadora. 
 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de Contractació no rep les justificacions, ho posarà en 
coneixement de l’òrgan de contractació i s’ha de considerar que la proposició no pot ser complerta i, 
per tant, l’empresa licitadora ha de quedar exclosa del procediment de selecció. 
 
Si, pel contrari, es reben en el termini esmentat les justificacions, s’acordarà o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè es pot tenir en compte a tots els efectes per resoldre l’adjudicació del contracte, o bé 
el rebuig de l’esmentada oferta. 
 
Admeses les justificacions s’hauran d’avaluar totes les ofertes de totes les empreses licitadores 
admeses d’acord amb els criteris inicials establerts per determinar l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
Es considera un paràmetre objectiu per apreciar que les proposicions no poden ser complertes com 
a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, la indicació d’un preu inferior 
als costos mínims per categoria professional, segons el conveni laboral vigent, així com també que 
no compleix amb les obligacions aplicables en matèria medi ambiental i social. 
 
Quan la licitació sigui valorada únicament amb el criteri econòmic, es consideraran ofertes amb 
valors anormals o desproporcionats, les que resultin incloses en aplicació de les formules 
polinòmiques següents: 
 

- Quan es presentin un o dos licitadors : 
Oi < 0,75 x PC 
On: 
Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques 
PC = Pressupost base de licitació 
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- Quan es presentin més de dos licitadors : 

a) Només es valoraran les ofertes que acompleixen la següent condició: 
Oi ≤ 1,10 x OM 
On: 
Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques 

OM  = Mitjana de les ofertes 
                            OM =   

 
b) De les ofertes que acompleixen a) es considerarà presumptament anormal o 
desproporcionada tota oferta que: 

Oi < 0,90 x OM 
On: 
Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques 

OM  = Mitjana de les ofertes 
                            OM =   

 
En cas d’aplicació de més d’un criteri de valoració de l’adjudicació, la present formula s’utilitzarà 
únicament de forma complementaria.  
 

9.4 AVALUACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES. 
 

El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la suma dels diferents punts assignats en 
els diferents apartats dels criteris de valoració esmentats. 
 
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte, les proposicions de les empreses que acreditin 
tenir en la seva plantilla un nombre de treballadors minusvàlids no inferior al 2 per cent, o quan es 
tracti d’entitats sense ànim de lucre que tinguin un objecte social relacionat amb el contracte, 
sempre que igualin en els seus termes a les més avantatjoses. 
 
En cas que diverses ofertes haguessin empatat quant a la proposició més avantatjosa, tindran 
preferència en l'adjudicació del contracte, els licitadors que al no estar obligats, disposin d'un 
percentatge igual o superior al 2 per cent, de treballadors discapacitats. En cas de no donar-se 
aquesta circumstància, l’adjudicació, s'atorgarà a aquells que no estant obligats, comptin amb algun 
número de treballadors discapacitats, i finalment a favor d’aquell que estant obligat compti amb el 
major percentatge de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. Si encara i així 
persisteix l’empat per impossibilitat d’aplicar homogèniament els criteris anteriors, serà adjudicatària 
l’oferta de menor import i si encara així persisteix, l’adjudicació es decidirà mitjançant l’atzar entre 
les ofertes empatades, en la forma que acordi la Mesa de Contractació, que es durà a terme en acte 
públic, prèvia la preceptiva convocatòria.  
 

10 GARANTIA DEFINITIVA I COMPLEMENTARIA. 

 
L'Adjudicatari del contracte haurà de dipositar una garantia definitiva per l’import indicat a l’apartat B.3 
del quadre de característiques. Aquesta garantia també es podrà instrumentar en forma d'aval bancari. 
La fiança cas que sigui requerida es constituirà dins dels quinze dies següents a la data en què 
l'adjudicació sigui notificada. Els models s’especifiquen als annexos 2 i 3  d‘aquest plec. 
 
També es podrà constituir mitjançats transferència el compte d’FGC, ES10-2100-3000-13-2201782352, 
fent constar les dades del procediment, o be mitjançant efectiu, per a imports inferiors 2.500 €, 
directament a la seu d’FGC 
 
L’adjudicatari també podrà constituir la fiança definitiva mitjançant retenció de part del preu del 
contracte. A tal efecte ho haurà de sol·licitar expressament. 
 
Aquest import no es podrà retornar, si procedeix, fins que no hagi transcorregut el període de garantia. 
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En el cas d’adjudicació a una oferta que inicialment hagi estat considerada en presumpció de baixa 
temerària, la garantia definitiva serà del 20% de l’import d’adjudicació. 
 
Igualment FGC podrà actuar respecte al preu a abonar al contractista per a constituir, modificar, 
adequar o actualitzar les esmentades garanties. 
 
Aquest import no es podrà retornar, si procedeix, fins que no hagi transcorregut el període de garantia. 
 

11. ALTRES CONDICIONS D’ADJUDICACIÓ. 

 
11.1 FGC es reserva com a funcions pròpies, per tal d'exercir-les a través dels seus departaments  

corresponents: 
 

- Modificar les prestacions acordades en el present contracte. Les decisions preses per FGC en 
l’àmbit de la present clàusula seran d’obligat acompliment per part de l’empresari, que no 
tindrà dret a cap tipus de compensació, que no sigui la pròpia remuneració pels treballs 
realitzats. FGC podrà fer ús d’aquesta facultat tant per motius estructurals com pressupostaris 
i les causes tindran sempre la consideració d’interès públic. 

 
Aquest facultat es podrà exercitar de forma acumulativa o puntual i fins un límit del 10% del 
pressupost del contracte en subministraments i serveis i del 15% en el d’obres.  

 
No obstant, no operarà aquest límit, quan les modificacions estiguin previstes en el present 
plec, quan canviar de contractista suposi greus inconvenients, generi costos addicionals o no 
sigui factible per raons tècniques, i quan les modificacions, amb independència dels seus 
valors, no siguin substancials. 

 
La quantitat dipositada en concepte de garantia definitiva, s’haurà d’adequar a les 
modificacions realitzades. 

 
- Interpretar els Plecs i d’altres documents i condicions que s’estableixin en el contracte o en 

disposicions oficials. 
 
- Exigir i comprovar l'existència dels mitjans i l’organització necessària per a l’execució del 

contracte, en cadascun dels seus tipus. 
 
- Establir les modificacions que calguin al plec de condicions tècniques, dins els límits 

establerts a la normativa vigent, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats. 
 
- Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de les obres, subministraments, 

instal·lacions i serveis, introduint-hi totes aquelles modificacions adients per a la millora dels 
objectius previstos. 

 
- Tramitar totes quantes incidències sorgeixin durant l’execució del que es contracta. 

 
11.2 S’admet la cessió del contracte, especialment en els casos de reestructuració empresarial per 

absorció, fusió o adquisició, sempre que el nou proposat acompleixi els criteris de solvència 
establerts inicialment en el present plec. L'Adjudicatari no podrà cedir la seva posició contractual a 
terceres persones ni totalment ni parcial, sota cap mena de forma, si no ha rebut la prèvia 
conformitat expressa i escrita d’FGC. 
 

11.3 L’Adjudicatari és responsable dels treballs realitzats pel seu personal, així com del deure de 
confidencialitat i de secret professional, que tant aquest com ell mateix, hauran de guardar  en 
relació a la informació facilitada o que pugui arribar a conèixer de FGC.  
 

11.4 L’Adjudicatari haurà d’executar l’objecte del contracte directament, llevat que FGC autoritzi 
expressament la subcontractació d’una part del mateix, d’acord amb els següents requisits: 
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- La notificació per escrit per part de l’Adjudicatari a FGC de les condicions i parts del contracte a 

realitzar pel subcontractista. 
 
- La subcontractació no excedeixi del 50% del pressupost del present contracte. 
 
- L’Adjudicatari s’obligui a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb ells en 

els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC. 
 
- Cas d’autoritzar-se, els subcontractistes s’obligaran només davant de l’Adjudicatari que 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant d’FGC. 
 
- L'Adjudicatari no podrà cedir la seva posició contractual a terceres persones ni totalment ni 

parcial, sota cap mena de forma, si no ha rebut la prèvia conformitat expressa i escrita d’FGC. 
 

11.5 L'Adjudicatari és responsable del treball executat pel seu personal. 
 
FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat i mitjançant 
comunicació, l’esmena de les deficiències que pugui trobar en el desenvolupament del treball que 
no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o compromès.  L'Adjudicatari haurà d'atendre tal 
indicació en el termini màxim de 48 hores des de la recepció de la notificació prenent les decisions 
que s’escaiguin, fins i tot la separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el 
correcte desenvolupament del servei contractat, d’acord amb allò establert a les presents clàusules 
administratives i de prescripcions tècniques. 
 

11.6 L'Adjudicatari haurà de nomenar un director o encarregat responsable per a l'execució de l’objecte 
d'aquest contracte i que serà l'únic interlocutor en el lloc d'execució d'allò acordat en aquest 
contracte, exercint-ne el comandament, el control i la supervisió de tot el seu personal. 
 
L'Adjudicatari notificarà a FGC la persona o persones nomenades en un termini de cinc dies des de 
la signatura d'aquest contracte. 
 

11.7 Cas que FGC cregui convenient, a sol·licitud de l’Adjudicatari, cedir-li transitòriament determinats 
locals o dependències per a vestuaris, magatzem o zona de treball, s’evitarà (per part de 
l’Adjudicatari) fer-ne qualsevol ús aliè al motiu de la sol·licitud. Els locals seran condicionats per 
l’adjudicatari de conformitat amb la normativa vigent, i al seu retorn estaran com a mínim en les 
mateixes circumstàncies en que van ésser lliurats. Les possibles millores realitzades quedaran de 
propietat de FGC, sense que l’adjudicatari pugui demanar cap compensació.  
 

11.8 Com que el personal de l'Adjudicatari no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC queda 
exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui patir al pas dels trens o 
maniobres, i cas que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació econòmica, aquesta serà 
repercutida a l'Adjudicatari, qui vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import 
també podrà ser deduït del preu a abonar i, cas que aquest fet succeís una vegada el contracte 
hagués quedat sens efecte, persistirà l'obligació de l'Adjudicatari de reintegrar el dit import a FGC. 
 

11.9 FGC declara el civisme com a conducta prioritària en totes les seves instal·lacions de transport i 
lleure. L’adjudicatari, en el desenvolupament de les tasques que realitzi a les dependències d’FGC, 
està obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC. 
 
En conseqüència, l’adjudicatari s’obliga per si mateix i per les persones que d’ell depenen a 
fomentar el civisme d’acord amb els principis i les pràctiques que FGC tingui establertes en cada 
moment i que es concreten en la documentació que sota el títol de “Adhesió dels contractistes al 
Compromís cívic” es troba a la seva disposició al Perfil del contractant de la web d’FGC o la que en 
el futur la pugui substituir. 
 
La inobservança d’aquest precepte, tindrà les mateixes conseqüències legals que la resta 
d’incompliments previstos pel personal de l’adjudicatari durant l’execució del contracte.  
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11.10 Propietat: Intel·lectual i/o Industrial 
 
Els plànols i documents que el director o cap d’obra o encarregat lliuri a FGC en ocasió de 
l'execució d'aquesta contractació passaran a ser propietat d'FGC. 
 
FGC també adquireix tots els drets de la propietat industrial i/o intel·lectual que puguin derivar-se de 
l’objecte del present contracte o dels altres conceptes complementaris o auxiliars que l’integrin. En 
conseqüència, FGC podrà efectuar al seu favor tots aquells registres que consideri convenients per 
a la protecció dels seus drets, a Espanya o a l’estranger, quedant fins i tot facultada FGC per a la 
cessió dels drets a tercer.  
 
Quant a la documentació a lliurar, l'adjudicatari podrà exercir la possibilitat d'exceptuar tot allò que 
afecti els elements subjectes a patent o llicència i al "know-how" del fabricant, adquirint en aquest 
acte el compromís de donar la informació sobre els segons subministradors, llistes i referències, així 
com el lliurament de tota la documentació relativa a la fabricació de les esmentades peces una 
vegada es renunciï al seu subministrament. 
 

11.11 Protecció de dades 
 
De conformitat amb la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal, tant FGC com els licitadors i posteriorment l’adjudicatari, s’obliguen a acomplir els 
procediments i obligacions establerts a la referida normativa i en el seu reglament RD 1720/2007 de 
21 de desembre. 
 
En conseqüència, tant FGC com els licitadors i l’adjudicatari, s’obliguen a custodiar i mantenir la 
confidencialitat de les dades que puguin conèixer durant la tramitació del present contracte, fins i tot 
quan aquest hagi finalitzat.   
 

11.12 Protecció a la infància i a l’adolescència. 
 
El contractista ha d’adscriure a l’execució del contracte persones que no hagin estat condemnades 
per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual per exercir professions, 
oficis o activitats que impliquin contacte habitual amb menors. L’incompliment d’aquesta obligació 
serà causa de resolució del contracte, sens perjudici de les altres conseqüències que legalment se’n 
derivin. 
 
Abans de l’inici de l’execució del contracte, el contractista presentarà, a la persona designada com a 
responsable del contracte per part de l’òrgan de contractació, una declaració responsable en la que 
manifesti que disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que 
s’adscriuran a l’execució del contracte, per exercir professions, oficis o activitats que impliquin 
contacte habitual amb menors, no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte 
contra la llibertat i indemnitat sexual. Aquesta declaració haurà de ser novament presentada pel 
contractista, a l’esmentat responsable del contracte, sempre que s’incorporin noves persones en 
l’execució del contracte que es trobin en la referida situació. 
 

11.13 Llei de transparència. 
 
L’adjudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar compliment al què es 
determina en la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de transparència, accés a la informació i 
bon govern.  
 

11.14 Altres condicions d’adjudicació 
 
En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat a FGC, aquesta empresa 
considera que un element imprescindible per a una correcta prevenció de riscos laborals, és la 
prevenció i detecció de possibles accidents com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i 
medicaments, per tant i en aplicació de la mateixa, l’adjudicatari està en l’obligació, per a la 
prevenció i detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o de les seves subcontractes, 
a fer proves per alcohol o per ingerir o incorporar al seu organisme psicotròpics, estimulants tòxics o 
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altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels quals 
s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar. 
 
Per tant, tot el personal de l’empresa adjudicatària, i de les seves subcontractes, està obligat a 
sotmetre’s a les proves que s'estableixen, tant per part de l’empresa contractada, com per part de 
FGC, si aquest ho considera oportú.  
 
L’empresa adjudicatària, a més, està obligat a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu 
personal com el de les seves subcontractes, cada tres mesos, i també quan li requereixi FGC. 
 
L’empresa adjudicatària està obligat a comunicar a FGC, amb una setmana d’anticipació, quan i 
quines proves efectuarà, i a quines persones, i a comunicar el resultat a FGC. Si per raons 
d’urgència s’han d’efectuar, ho comunicarà el més aviat possible. 
 
En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves l’adjudicatari o la empresa 
subcontractada, haurà de retirar-lo del servei dels FGC, amb independència de l’actuació 
disciplinària que haurà dur a terme.  
 
Pel que fa a l’àmbit ferroviari, l’empresa adjudicatària queda obligada a acomplir amb l’obligació 
d’actuació que emana de l’art. 67 de Llei ferroviària de Catalunya núm. 4/2006. Segons aquest 
articulat, els treballadors que siguin destinats per realitzar les feines pròpies d’aquest contracte, amb 
tasques de conducció, o amb  tasques de directa o indirecta relació amb la seguretat de la 
circulació, queden obligats a sotmetre’s a controls de detecció de drogues i alcohol, en el benentès 
que un resultat positiu és considerat per la llei com a infracció molt greu. 
  
Es realitzaran els controls necessaris al personal que, en la xarxa ferroviària d’FGC o bé en la que 
FGC gestioni o intervingui en la circulació, es trobi conduint o bé que es trobi en tasques de directa 
o indirecta relació amb la seguretat de la circulació, especialment en cas d’incident. 
  
L’empresa adjudicatària s’haurà d’assegurar d’informar adequadament als seus treballadors i obtenir 
la seva conformitat prèvia i per escrit al respecte per la realització de les proves, com també de 
prendre les mesures legals oportunes en cas de detecció de positius. 
 
En tot cas, la possible detecció d’un resultat positiu serà immediatament comunicat per FGC a 
l’empresa adjudicatària, que haurà de rellevar immediatament al seu treballador i substituir-lo i no 
podrà tornar-lo a enviar a treballar a les instal·lacions d’FGC. I tampoc el que no hagi donat la seva 
conformitat per escrit a que pugui estar sotmès a les proves esmentades. 
 
 

12. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA I/O FORMACIÓ. 

 
L’Adjudicatari haurà  de lliurar a FGC tota la documentació tècnica objecte de la contractació. Aquesta 
documentació es considerà inclosa en el preu de l’oferta. 
 
L’Adjudicatari haurà de formar a personal d’FGC en la utilització i manteniment dels elements adquirits. 
L’adjudicatari instruirà el personal d’FGC en el lloc i data prèviament establert de comú acord entre les 
parts. Aquesta formació es considerà inclosa en el preu de l’oferta. 
 

13 DESPESES A CÀRREC DE L'ADJUDICATARI. 

 
13.1 Serà per compte de l'Adjudicatari la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a tercers 

com a conseqüència dels seus actes u omissions.  
 

Serà, també a càrrec de l'Adjudicatari, la indemnització pels danys que s'originin a FGC o al seu 
personal, per causes idèntiques. 
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13.2 L'Adjudicatari serà responsable de totes les reclamacions sobre la propietat industrial i comercial 
dels materials, procediments i equips utilitzats en els subministraments contractats, i pel resultat de 
la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots els danys i perjudicis que d'ells se'n 
puguin derivar en reclamacions. 

 
13.3 Són de compte i càrrec de l’Adjudicatari els materials i llur transport, així com el seu risc, i vetllarà 

per la seva vigilància on els tingui dipositats, sempre que en el projecte o documentació similar, no 
s’indiqui res en contrari. 

 

14. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES, DESPESES I IMPOSTOS. 

 
Els contractes seran formalitzats en document privat però podran ser elevats a escriptura pública a 
sol·licitud de l'Adjudicatari, essent en aquest cas de part seva les despeses i impostos que esdevinguin 
d’aquesta formalització. 
 
Totes les llicències, arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que esdevinguin a conseqüència de la 
contractació o per l'execució de l'objecte d'aquesta licitació, seran de compte i càrrec de l'Adjudicatari. 
 

15. ABONAMENT DE L’IMPORT DE CONTRACTE. 

 
El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la normativa 
vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció dels documents que 
acreditin total o parcialment l’execució del contracte. No s’admetran girs ni endossos. El sistema indicat 
podrà ésser variat si així s’indica a l’apartat G del quadre de característiques. 
 
Les factures es presentaran mensualment una vegada realitzat allò estipulat en el Plec de 
Prescripcions Tècniques i prèvies al pagament. 
 
Als efectes d’allò que regula la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, s’indica que l’òrgan 
administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la Intervenció General de la 
Generalitat de Catalunya i que l’òrgan de contractació, i destinatari de les factures és FGC. El 
contractista haurà de fer constar aquesta informació obligatòriament en les factures derivades del 
contracte. 
 
Per a licitacions superiors a 2.000.000 €, FGC segons les seves necessitats pressupostaries, podrà 
establir, amb posterioritat, un sistema alternatiu de pagament al previst en el present document. En 
aquest cas, l'adjudicatari es compromet a establir les noves condicions de pagament, de comú acord 
amb FGC, subjecte a l'equilibri financer i compensant l'ajornament del pagament, amb el tipus d'interès 
del mercat. 
 
Els pagaments a subcontractistes i subministradors s’hauran de realitzar en els terminis i condicions 
establerts a la normativa de contractació pública.  
 
A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requerir l’adjudicatari per a que aporti la 
relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions relacionades amb els 
terminis de pagament establertes, així com l’acreditació documental del seu acompliment. Aquestes 
obligacions tenen la consideració de condició essencial d’execució, de manera que el seu incompliment 
pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el plec, especialment pel que fa al retard en la 
presentació de les dades requerides. 
 

16. REVISIÓ DE PREUS. 

 
No s’admet. Els preus ofertats seran ferms i definitius durant el període contractual. 
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17. PENALITZACIONS. 

 
L'Adjudicatari està obligat a la realització del què n'ha estat objecte de la licitació i posterior 
contractació. 
 
El retard en el termini de lliurament acordat en el contracte, donarà lloc a una penalització diària en la 
proporció d’1 per cada 5000 euros del preu del contracte. 
 
La quantia assenyalada en concepte de penalització quan l’Adjudicatari hagués incorregut en retard o 
demora, o hagués incomplet total o parcialment les seves obligacions contractuals,  FGC podrà retenir-
la del pagament de les certificacions o factures pendents de liquidació. 
 
Els retards ocasionats per força major, prorrogaran a tots els efectes i pel temps que perdurin, els 
terminis pactats si es comuniquen a FGC en el termini de vuit dies a partir de la data en què 
sobrevinguin. 
 
FGC podrà incloure altres penalitzacions, les quals es recullen, en el seu cas, a l’apartat G 
d’observacions del quadre de característiques. 
 
En el cas que les penalitzacions aplicades arribin al 5% del preu de contracte, FGC podrà rescindir el 
contracte i exigir a l’Adjudicatari  el pagament de tots els danys i perjudicis que el retard o demora, 
l'incompliment  -total o parcial-  o la rescissió del contracte hagin ocasionat o puguin raonablement 
causar-se a FGC, o acordar la continuïtat de la seva execució, amb la imposició de noves 
penalitzacions. 
 
L'Adjudicatari, independentment de l'anterior, respondrà amb l'abans esmentada fiança i amb la totalitat 
dels seus béns presents i futurs, de: 
 

a) Les reparacions que calgui efectuar a les edificacions, per vicis constructius. 
 
b) Les despeses que s'ocasionin per haver d'enderrocar i tornar a construir unitats d'obres i/o 

instal·lacions ja executades, que hagin estat motivades per defectes de construcció. 
 
c) La diferència de preus entre el que s'hagi concedit per a l'execució de les obres i/o instal·lacions i 

el que s'adjudiqui a un nou contractista per qualsevol mitjà. 
 
d) Altres intervencions derivades de l'aplicació del PGCA on així es contempli. 
 
e) Les circumstàncies previstes en l'article 1591 del Codi Civil. 

18. INSPECCIÓ. 

 
És de la total incumbència d’FGC el fet d'exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la 
vigilància del què s’ha contractat, sense perjudici de que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma 
complementària, a qualsevol empresa especialitzada. 
 
Amb aquesta finalitat, l'Adjudicatari facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase de l’objecte 
contractual als responsables de la inspecció d’FGC, així com els mitjans necessaris per tal que pugui 
realitzar a les dependències de l'Adjudicatari, les esmentades funcions. 
 
Les persones a les quals ens referim en el paràgraf primer tindran accés lliure a tots els llocs on 
s'estiguin desenvolupant els treballs objecte de contractació. 
 
La inspecció sobre l’execució del que és objecte de contracte, podrà ser efectuada tant durant la seva 
realització com al seu acabament. 
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19. RESPONSABILITATS DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
19.1 L'Adjudicatari haurà de constituir una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, per un import 

de 1.200.000€ que cobreixi la seva actuació durant l’execució del contracte. Aquest import podrà ser 
variat si així s’indica a l’apartat G del quadre de característiques. L’adjudicatari la mantindrà vigent 
durant tot el període del contracte i facilitarà una còpia a FGC. L’assegurança s’ajustarà a allò 
indicat a l’annex 3 d’aquest document. 

 
 En cas que FGC adjudiqui per separat a diverses empreses, els treballs objecte d'aquest document, 

les empreses adjudicatàries hauran de subscriure un pòlissa de l’import indicat, cadascuna d'elles. 
 
 En ambdós supòsits i en el cas d'estipular una franquícia a la pòlissa, aquesta no superarà els 300 

euros. 
 
19.2 Sense perjudici de la responsabilitat que puguin tenir els responsables de la inspecció o vigilància 

dels treballs per part d’FGC, les modificacions que no estiguin degudament autoritzades per escrit 
per FGC, originaran responsabilitat per a l'Adjudicatari, el qui es veurà obligat a fer de nou la part 
dels mateixos que resultés afectada per aquelles, sense rebre'n cap mena d'abonament d’FGC. 
 

19.3 L’Adjudicatari, respondrà amb la garantia definitiva i amb la totalitat dels seus béns presents i 
futurs, de les reparacions que calgui efectuar a les instal·lacions per defectes de muntatge o de 
fabricació. 
 
 

20. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN CONTRACTES D’OBRA O SUBMINISTRAMENT AMB 
INSTAL·LACIÓ. 

 
20.1 L’Adjudicatari està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de treball, de 

seguretat social, de prevenció de riscos laborals i d'estrangeria, i a tot allò que, en matèria de 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, estableix el RD 1627/1997, de 24 d'octubre 
de 1997, en cas que l’objecte contractat comporti instal·lació. 

 
L’Adjudicatari elaborarà un Pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu 
propi sistema d'execució de la instal·lació. A aquest estudi també s'incorporaran les propostes de 
mesures alternatives de prevenció, degudament fonamentades tècnicament, que proposi 
l’Adjudicatari, i que en cap cas no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en 
l'estudi o estudi bàsic. 

 
El Pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de la instal·lació, pel coordinador en 
matèria de seguretat i salut d'FGC. Aquest pla podrà ser modificat per l’Adjudicatari en funció del 
procés d'execució de la instal·lació, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que puguin sorgir al llarg de la instal·lació, però sempre amb l'aprovació expressa del 
coordinador per part d'FGC. 

 
Tanmateix, el Pla de seguretat i salut estarà en el lloc d'execució dels treballs a disposició 
permanent de la direcció facultativa i de tots aquells que hi intervinguin, així com les persones o 
òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin i dels 
representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i raonadament, les suggereixes i 
alternatives que tinguin per convenients.  A tal fi, el Pla de seguretat i salut estarà en la instal·lació a 
la seva total i permanent disposició. 

 
El no compliment d'aquestes obligacions per part de l’Adjudicatari o del seu personal, no implicarà 
responsabilitat de cap mena per a FGC, i en el supòsit de que se'n responsabilitzi, l’Adjudicatari 
compensarà FGC en l'import que correspongui. 

 
20.2 l'Adjudicatari haurà de subscriure al seu càrrec unes pòlisses d’assegurances de les modalitats 

Tot risc construcció i Responsabilitat Civil que acompleixin amb els requeriments que s’indiquen a 
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l’Annex 4 i on constarà com a beneficiari FGC el qual haurà d’aprovar les condicions que figurin a 
les esmentades pòlisses. 

 
Les assegurances es mantindran vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de vigència 
de la garantia, i s’haurà de presentar una còpia a FGC abans de la formalització del contracte. Les 
còpies es lliuraran acompanyades dels certificats emesos per la companyia asseguradora o el 
mediador que intervingui en la seva contractació, segons els models que figuren a l’Annex 5 

 
L’Adjudicatari en cas d’incomplir aquestes condicions  es responsabilitzarà automàticament dels 
danys no assegurats i FGC podrà contractar directament la/les corresponent/s pòlissa/es i repercutir 
les primes deduint els imports de la facturació que presenti l’Adjudicatari    

 
20.3 L'Adjudicatari disposarà   -al seu càrrec-  de l'existència d'un Cap d'Obra i/o Instal·lació, qui serà el 

responsable de l’execució, control i compliment del què és objecte de contracte, amb estricta 
observança de les normes de seguretat, les quals tindrà cura de que s'acompleixin en tot moment 
durant l’execució i fins la finalització del que és objecte de contractació.  FGC establirà la vigilància 
que calgui en cada cas, per la qual cosa l'Adjudicatari abonarà l'1% de l'import íntegre de les 
certificacions. 

 
20.4 En cas de destrucció de l'obra i/o instal·lació per defectes de construcció abans de ser lliurada 

definitivament a FGC, l'Adjudicatari s'obliga a refer-la al seu cost i càrrec. La part executada de 
l'obra i/o instal·lació no s'entendrà aprovada ni rebuda per FGC si així no consta expressament  

 
 

21. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT.  

 
21.1 Preu. En el preu s'inclouran totes les despeses (costos, mercaderies, transports, embalatges, etc) 

diferenciant-hi els impostos. 
 
21.2 Quantitat. No s’admetran excessos sobre la quantitat sol·licitada a la comanda, llevat 

d’autorització expressa per part d’FGC. En tot cas, i per raons excepcionals aprovades prèviament 
per FGC serà admès un excés del 5%. 

 
Podrà considerar-se completa la totalitat d'una comanda, per defecte de menys d'un 5% de la 
quantitat sol·licitada, sempre que el proveïdor ho indiqui a l'últim lliurament, i FGC no expressi la 
seva disconformitat en el termini de 10 dies, comptadors des d'aquest. 

 
FGC no respon de les minves de material que pugui produir-se abans del lliurament. 

 
21.3 Termini. Els terminis fixats per a l'únic o primer i últim lliurament, es consideraran sempre com a 

dates límit.  No s’acceptaran lliuraments avançats llevat de que FGC ho demani o autoritzi 
expressament. FGC podrà , previ avis, modificar els terminis. 

 
Perquè es consideri que una comanda ha estat lliurada dins del termini establert, s’ha d’haver 
complimentat l’objecte de la mateixa dins d’aquest mateix termini amb la qualitat i/o quantitat 
sol·licitades.  

 
A efectes de lliurament, es considerarà com a data de recepció la data de conformitat de l’albarà o 
document acreditatiu per part d’FGC.  

 
La conformitat al lliurament únicament és vàlida a efectes de recepció i no de qualitat ni quantitat 
que FGC verificarà amb posterioritat.  

 
Totes les despeses que es produeixin en la comprovació de la qualitat, en cas que no fos correcta, 
aniran a càrrec de l’empresa, incloent-hi las que corresponguin al cost dels anàlisis necessaris. 

 
En el cas que, el subministrament no fos acceptat pel control de qualitat d’FGC, les despeses i els 
retards que poguessin originar-se seran imputables al subministrador. 
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21.4 Acceptació de la comanda. El subministrador té un termini de 5 dies naturals, comptadors des de 

la data de comanda, per a comunicar a FGC qualsevol observació o anomalia que detecti en la 
comanda rebuda. Transcorregut el  termini esmentat la comanda s'entendrà acceptada a tots els 
efectes. 

 
Un cop acceptada la comanda no podrà invocar-se en cap cas que la mateixa no concordi amb 
l'oferta inicial efectuada. 

 
 

22. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES EN CONTRACTES DE SERVEIS, ASSISTÈNCIA I CONSULTORIA. 

 
22.1 Per cada pagament que s'hagi de fer a l’Adjudicatari, FGC podrà exigir, juntament amb la factura,  

l'aportació per part de l’Adjudicatari dels butlletins de cotització a la Seguretat Social del personal 
(TC1) i (TC2), segellats per una entitat bancària o d'estalvis, o certificació estesa per la corresponent 
Tresoreria Territorial que acrediti que s'està al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat 
Social i declaració jurada de que tots els seus treballadors que presten servei a FGC per a l'objecte 
d'aquest contracte, estan afiliats a la Seguretat Social, així com d'estar al corrent del pagament de 
salaris i de totes les retribucions que a aquests treballadors els corresponguin. 

 
FGC donarà per no rebuda la factura en el cas de no haver-se rebut els documents que es detallen 
anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida. 

 
22.2 En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports del serveis efectivament realitzats, quan 

FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del servei o bé incompliment de les mes 
elementals normes de comportament, FGC ho posarà en coneixement de l’adjudicatari i podrà 
aplicar penalitzacions per import de 60 euros, per cada irregularitat, a excepció que a l’apartat G del 
quadre de característiques s’indiqui altre quantitat. Aquest import serà descomptat de la facturació 
en curs. 

 
22.3 Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs i serveis que 

es contracten serà per compte de l'Adjudicatari, i haurà d'ajustar-se a tot allò que s'assenyala en el 
Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
22.4 Tot el personal de l’Adjudicatari que hagi d’estar en les dependències d’FGC anirà uniformat amb 

la roba pròpia de l’empresa de l’Adjudicatari. 
 
22.5 En contractes de serveis amb obligació de subrogació de personal, l’empresari actual està obligat 
a facilitar el llistat de llocs de treball, que serà adjuntat al plec tècnic. La inclusió de dades incorrectes o 
falsejades, que puguin provocar perjudicis en l’execució del contracte al nou adjudicatari o a FGC, així 
com la manca d’aportació del llistat, serà penalitzada amb la imposició de sancions econòmiques que 
oscil·laran entre el 0’5 i el 5% del pressupost de licitació, en funció de la gravetat del perjudici, sempre 
a criteri de l’òrgan de contractació.  
 
22.6 L’adjudicatari, arribada la finalització del contracte està obligat a facilitar a FGC un certificat 
detallat de forma individualitzada, sobre el cost econòmic laboral de tots els treballadors afectats a la 
contractació. A petició d’FGC, també aportarà la documentació acreditativa de que estan al corrent de 
pagament de salaris i de les obligacions amb la Seguretat Social. El incompliment d’aquesta condició o 
l’aportació d’informació incomplerta o inexacta, suposarà l’aplicació de les penalitzacions previstes en 
l’apartat anterior. 
 

23. FINALITZACIÓ I/O RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE. 

 
Seran causes de resolució del contracte, les següents: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat adjudicatària. 
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b) Per mutu acord entre FGC i l’Adjudicatari. 
 
c) La no prestació per l’Adjudicatari de la garantia definitiva o les especials complementàries 

d’aquella i la no formalització del contracte en termini. 
 
d) La demora en el compliment dels terminis per part de l’Adjudicatari i si el termini d’inici de 

l’execució del contracte és superior a dos mesos des de la data d’adjudicació. 
 
e) L’incompliment de les restants obligacions contractuals essencials. 
 
f) Per transformació, fusió i/o absorció, o per escissió de l’Adjudicatari (persona jurídica). 
 
g) Per incompliment del contracte o per no ajustar-se els seus subministraments, als seus terminis, 

condicions, característiques o horaris. 
 
h) Per irregularitats en el comportament del personal de l'Adjudicatari, sempre que no fos per causa 

de força major, que determinin la falta dels subministraments contractats durant més de dos dies 
consecutius o tres alternatius en l'espai de deu dies naturals, o la falta de cinc alternatius en el 
període de deu dies naturals. 

 
i) Per la comprovació per part d’FGC de qualsevol omissió  o incompliment de les normes fiscals, 

de Seguretat Social o de prevenció de riscos laborals. 
 
j) Per impedir o no facilitar a FGC l’exercici de les funcions d’inspecció, vigilància i supervisió a què 

es refereix la clàusula 17. 
 
k) És causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions previstes amb 

relació a 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. No obstant això, amb caràcter previ a 
l’adopció de les mesures de resolució contractual, FGC podrà requerir l’empresa contractista 
perquè compleixi les obligacions lingüístiques d’ús del català amb aplicació del sistema de 
penalitats previst en el present plec.  

 
l) Les causes assenyalades en la normativa vigent. 

 
Per causes imputables a l'Adjudicatari, a més a més de la pèrdua de la garantia definitiva, es procedirà 
a la resolució del contracte i l'Adjudicatari també assumirà l'import de la indemnització pels danys i 
perjudicis que FGC acrediti. 
 

24. LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE.  

 
L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, 
si s’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 derivin de l’execució de 
les prestacions objecte de contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte de contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, 
almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i 
salut –si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents 
relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions del 
clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars. 
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En tot cas, l’empresa contractista i, si 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. 

 

25. JURISDICCIÓ I RECURSOS. 

 
La Jurisdicció competent reconeguda per ambdues parts serà la dels Tribunals i Jutjats de Barcelona  
 
Per a resoldre les qüestions relatives a la preparació, adjudicació, efectes i extinció dels contractes no 
harmonitzats, serà competent l’ordre jurisdiccional civil al qual podran acudir els interessats,  prèvia 
presentació davant d’FGC de la corresponent reclamació prèvia a la via judicial civil. 
 
Per a la revisió de decisions relatives a la preparació i adjudicació dels contractes de caràcter 
harmonitzat, serà d’aplicació el recurs especial en matèria de contractació, previst per a la revisió de 
decisions en aquesta matèria, contingut els articles 40 i següent del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i 101 de la llei 31/2007, així com l’adopció de les mesures provisionals previstes en 
els mateixos textos legislatius. Contra  la resolució del recurs solament procedirà la interposició del 
recurs contenciós-administratiu, conforme a la llei reguladora de l’esmentada jurisdicció. Pel que fa als 
efectes i extinció d’aquests contractes, serà competent  l’ordre civil. En aquest supòsit serà necessària 
la reclamació prèvia a la via jurisdiccional. 
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ANNEX 1 

 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONFORME L’EMPRESA COMPLEIX LES CONDICIONS 
ESTABLERTES LEGALMENT PER CONTRACTAR AMB FGC 

 

 

El senyor       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació de      , als 

efectes de la seva participació en el procediment núm       per a la contractació de .       

manifesta, que l’empresa que representa: 

 

a) Està facultada per contractar amb l'Administració, ja que té personalitat jurídica i plena capacitat 
d’obrar d’acord amb el que s’estableix a l’article 54 del TRLCSP.  
 
b) La finalitat o l’activitat de l’empresa té relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulta 
dels seus estatuts o regles fundacionals. 
 
c) L’empresa disposa de la corresponent habilitació empresarial o professional exigida en aquest 

plec.  

 
d) El NIF de l’empresa vigent és :        
 
e) La persona que compareix i signa la proposició té poder bastant per representar l’empresa, que 
aquest poder s’ha atorgat davant de fedatari públic, ha estat inscrit en el registre mercantil o registre 
oficial corresponent i que aquest poder es troba vigent i no ha estat revocat.  
 
f) L’empresa disposa de la classificació exigida en aquest PCA o, en el seu cas, disposa de la 
solvència econòmica, financera i tècnica o professional necessàries per a executar l’objecte del 
contracte. 
 
g) L’empresa no es troba compresa en cap de les circumstàncies assenyalades en l’article 60 del 
TRLCSP i està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
així com els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent en matèria laboral, règim 
d’obertura instal·lació i funcionament legal i en particular tota la normativa de prevenció de riscos 
laborals. 
 
Es compromet específicament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria, en 
països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea.  
 
h) No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a 
les que fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació de conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat. 
 
i) Si s’escau, com a empresa estrangera, i en cas que el contracte s’executi a Espanya, aquesta es 
sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències 
que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, en el seu cas, al fur 
jurisdiccional estranger que pogués correspondre-li. 
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j) La informació i documents aportats són de contingut absolutament cert.  
 
k) La indicació de La bústia electrònica on realitzar –a tots els efectes legals oportuns- les 
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si s’escau, els posteriors tràmits 
d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 
contracte, és :        
 
l) Autoritzo a l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les 
dades o documents registrals, així com les dades fiscals necessàries, existents a bases de dades i 
altres fonts consultables, que es requereixin per procedir, en el seu cas, a l’adjudicació del 
contracte. 
 
m) Que no existeix cap vincle entre els membres de l’empresa que represento i les persones d’FGC, 
que puguin influir en l’adjudicació del present procediment. En cas d’existir, així ho he manifestat en 
document annex a aquesta declaració, en el que he fet constar els noms de les persones 
relacionades i el seu tipus de vinculació, per a deixar constància d’aquest fet. 
 

 
(Data, signatura i segell de l'empresa) 
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ANNEX 1b 
 
 

DECLARACIO RESPONSABLE DE VINCLES AMB PERSONAL D´FGC 

 
 
El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als efectes 
de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , manifesta que.  
 
 
Les persones que formen part dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, no es troben 
en cap situació de conflicte d´interessos, que pugui afectar la seva contractació amb FGC. 
Concretament DECLARO: 
 
 
QUE CAP PERSONA DE LES QUE FORMEN PART DELS ÒRGANS DE GOVERN O 
ADMINISTRACIÓ DE L´EMPRESA A LA QUE JO REPRESENTO, TÉ CAP VINCLE PERSONAL, NI 
FAMILIAR, NI PROFESSIONAL, NI ECONÒMIC, NI POLÍTIC, NI DE CAP ALTRE TIPUS, QUE PUGUI 
DONAR LLOC A UN CONFLICTE D´INTERESSOS EN AQUESTA CONTRACTACIÓ. 
 

------------------------------------------------------------------- 
 
 
En cas contrari, si hi hagués algun vincle a declarar 
 
 
El Sr       amb DNI       i domicili a      , que actua en nom i representació d     , als efectes 
de la seva participació en el procediment núm.       per a la contractació d     , DECLARO: 
 
 
Que EL SR./SRA.      .què forma part, dels òrgans de govern o administració d´aquesta societat, 
amb el càrrec d     , TÉ UN VINCLE AMB EL SR./SRA.      , qui treballa a FGC en el càrrec 
d     . 
 
Aquest vincle és del següent tipus: 
 
    PERSONAL        ECONÒMIC 
 
    FAMILIAR        POLÍTIC 
 
    PROFESSIONAL       ALTRES (      especificar quin) 
 
 
 
 
Data, signatura i segell de l´empresa 
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ANNEX 1c 

 
 

COMUNICAT DE PARTICIPACIÓ 
 
 
PROCEDIMENT SIMPLIFICAT NÚM.: 
 
 
CONTRACTACIÓ DE: 
 
 
 
 
 
 
L’EMPRESA       amb NIF       i domicili a       c/       i en el seu nom      , fa constar que 
participa en la licitació que a dalt s’indica i a tal efecte manifesta que presenta tres sobres numerats de 
l’1 al 3 i accepta incondicionalment totes i cadascuna de les clàusules administratives i tècniques 
recollides en els plecs i documentació adjunta lliurats per FGC.  
 
Així mateix i de conformitat amb allò que disposa la clàusula 4.3 del Plec de Clàusules Administratives 
designa com a persona de contacte la identificada al peu d’aquest escrit.  
 
Barcelona a        
 
 
Segell i signatura 
 
 
 
 
IDENTIFICACIÓ DELS LOTS ALS QUE ES PRESENTA OFERTA 
 
      
 
IDENTIFICACIÓ DE LES ALTERNATIVES O VARIANTS QUE ES FORMULEN 
 
      
 
IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA DE CONTACTE 
 
PERSONA DE CONTACTE:       
 
TELÈFON:       
 
FAX:       
 
ADREÇA ELECTRÒNICA:       
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ANNEX 2 

 

 

 

MODEL D’AVAL 

 

L’entitat ___( raó social de l’entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)___, NIF 

_______________, amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________ 

____________________________, CP ____________, localitat  _________________________, i en el 

seu nom __( nom i cognoms dels apoderats)__, amb poders suficients per a obligar-la en  aquest acte, 

segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part inferior d’aquest document, 

 

 

AVALA 

 

A___( nom i cognoms o raó social de l’avalat)__, NIF ______________, en concepte de garantia 

definitiva, en els termes establerts al Plec de Clàusules Administratives, per a respondre de les 

obligacions següents: adjudicació definitiva de __(reproduir l’objecte de contracte)__, davant: 

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d’ara endavant FGC),  per un import 

d’euros (en xifres i en lletres):____________________________. 

L’entitat avalista declara sota la seva responsabilitat, que acompleix els requisits previstos en la 

normativa de contractació pública. Aquest aval s’atorga solidàriament respecte a l’obligat principal, amb 

renuncia expressa al benefici d’exclusió i amb compromís de pagament al primer requeriment de FGC. 

El present aval restarà en vigor fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment, autoritzi la 

seva cancel·lació o devolució.  

(Lloc i data) 

 

(Raó social de l’entitat) 

 

 

 

(Signatura dels apoderats) 

 

 

 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA  

    

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 3 
 

 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 

 
 
Certificat núm.  __ 
 
__(raó social complerta de l’assegurador)__ (d’ara endavant assegurador), amb domicili a, 

______________________________, i CIF __________________, degudament representat per 
__(nom i cognoms de l’apoderat o apoderats)___, amb poders suficients per a obligar en aquest acte, 
segons resulta de la verificació de la representació que es ressenya a la part inferior d’aquest 
document, 

 
 

ASSEGURA 
 
A  __( nom i cognoms o raó social de la persona assegurada) __, NIF _________________, en 

concepte de beneficiari de la assegurança davant: FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, (d’ara endavant FGC), fins l’import d’euros__ (en lletres i xifres)_______, en els termes i 
condicions establerts al Plec de Clàusules Administratives pel que es regeix el contracte de 
___(reproduir l’objecte de contracte)______, en concepte de garantia definitiva, per a respondre de les 
obligacions, penalitats i altres despeses  que es puguin derivar conforme a les normes i altres 
condicions administratives precitades davant FGC. 

La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador 
a resoldre el contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas de que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 

L’assegurador no podrà oposar a FGC les excepcions que puguin correspondre-li contra el 
prenedor de l’assegurança. 

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar a FGC al primer requeriment La present 
assegurança de caució continuarà vigent fins que FGC, o qui en el seu nom sigui habilitat legalment, 
autoritzi la  seva cancel·lació o devolució. 

 
 (Lloc i data) 
 
(Assegurador) 
 
 
(signatura) 

 

 

VERIFICACIÓ DE LA REPRESENTACIÓ PER L’ASSESSORIA JURÍDICA 

    

 Província Data Núm. o codi 
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ANNEX 4 

 
 

CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 

 
 

Qualsevol excepció a aquests requisits requerirà la prèvia acceptació expressa per part d’FGC. 
 
 

A) REQUISITS GENERALS: 
 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació. 

 
2.- A més de l’Adjudicatari hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 

subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 
 
3.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins l’Estat 

Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  
 
4.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils 

en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que es puguin donar, 
en cas de sinistre,  seran a càrrec del contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

 
 

B) REQUISITS DE L’ASSEGURANÇA DE BÉNS: 
 
1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 

cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
 
2.- Figurarà com a beneficiari Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
 
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 

s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, en 
la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

 
5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor 

de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver o 
afectar el projecte constructiu. 

 
6.- L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o conservació, 

amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues. 
 
7.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
 

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
c) Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra, mínim 100.000 €. 
f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 

l’obra, mínim 100.000 €. 
g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
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h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los. 
 
 

C) REQUISITS DE L’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a 
tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o 
béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a 
conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació contra FGC que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la 
que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als 

efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla d’FGC que 
tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades. 

g) Despeses de defensa Civil i Penal 
h) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
i)  Alliberament de despeses 

 
2.- La durada de la pòlissa  serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada. 
 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i Patronal 

hauran de ser com a mínim de 1.200.000 € 
 

En qualsevol cas, el sublimi’t per víctima no podrà ser inferior a 150.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del contractista serà acceptada sempre i quan compleixi amb 

tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
 
5.- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya figurarà com Assegurat Addicional a la pòlissa  
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ANNEX 5 
 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 

 
 

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança del tipus “Tot risc 
construcció” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les condicions generals, 
particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per l’assegurat i que regeixen la cobertura 
de la pòlissa que s’indica a continuació. 

 
 

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en representació de 
................(indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en la seva qualitat de 
.............(companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............  

 
CERTIFICA QUE: 

 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa de tot 
risc de construcció amb el núm.__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a l’obra: 

 
Denominació:___________________________  
Clau d’obra:  ___________________________  
Pressupost d’obra:  ______________________€  
 

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en el plec de clàusules administratives de la referida contractació. 

 
Prenedor de l’assegurança:  

Assegurats addicionals:  

 
 

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document. 
 a ................................a  ..  de .. ...................... de 200.. 
 
 

 
(Nom de la persona que signa) 
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CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
 

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil  i 
no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les condicions generals, particulars i especials 
d’aquesta, que han estat acceptades per l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que 
s’indica a continuació. 

 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en representació de 
................(indicar nom de la Companyia asseguradora o corredor)..................en la seva qualitat de 
.............(companyia asseguradora o Assessor d’Assegurances)...............  

 
CERTIFICA QUE: 
 

L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa de 
Responsabilitat Civil amb el núm.__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència de 
l’execució de l’obra: 

 
Denominació:___________________________  
Clau d’obra:  ___________________________  
Pressupost d’obra:  ______________________€  
 

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya en el plec de clàusules administratives de la referida contractació. 

 
 

Prenedor de l’assegurança:  

Assegurats addicionals:  

Límits de suma assegurada:
(expressat en Euros) 

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, materials i perjudicis 
econòmics consecutius, fins a les sumes assegurades que per a cadascun dels riscos 
s’indiquen tot seguit: 

Risc assegurat  Límit per  sinistre Límit per anualitat Límit per  víctima Franquícia 
Explotació     
Patronal     
     
Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:    i finalitza el dia:  

 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a ........................a  ..  de .. ...................... de 200.. 

 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX 6 

 
 
CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
 
 
 
 
Constitució inicial:    /  Suplències: 
 
 
President 
Sr. Lluís Huguet i Viñallonga    / Sr. Francesc Fernández i Arias 
Àrea Direcció Economicofinancera i Jurídica   Àrea d’Aprovisionaments i Contractació 
     
 
Vocals 
 
Sr. Francesc Fernández i Arias   / Sr. Sergi Quiroga i Rodríguez 
Àrea d’Aprovisionaments i Contractació   Sr. Francesc Torras i Garcia 

Àrea d’Aprovisionaments i Contractació 
 
Sr. Francesc Fernández i Arias   / Sra. Teresa M. Pou i Seró 
Àrea d’Aprovisionaments i Contractació   Àrea de Gestió Operativa i Inversions 
 
Sr. Josep Uber i Portero     / Sr. Alfonso Pelayo Ortega i Fernández 
Òrgan de control intern      Àrea de Comptabilitat 
 
 
Sr. Antoni Moreno i Bertran   / Sr. Josep Verdaguer i Codina  
Àrea d'Assessoria Jurídica     Àrea d'Assessoria Jurídica 
(amb funcions de secretari)     (amb funcions de secretari) 

 
 
 
 
Un representant de la Intervenció General de la Generalitat, podrà substituir en qualsevol moment del 
procediment a l’òrgan de control intern. 
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         ANNEX 7 

 
 
 

PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA ALS QUALS ELS LICITADORS I ELS CONTRACTISTES 
HAN D’ADEQUAR LA SEVA ACTIVITAT EN LES SEVES RELACIONS EN L’ÀMBIT DE LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA  AMB EL SECTOR PÚBLIC DE CATALUNYA 

 
 
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, les administracions i els organismes compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei 
han d’incloure, en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de subvencions o 
ajuts, els principis ètics i les regles de conducta als quals han d’adequar l’activitat els contractistes i les 
persones beneficiàries, i han de determinar els efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis. 
 
En compliment d’aquesta previsió legal, es fan públics els principis ètics i les regles de conducta als quals 
els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat en les seves relacions contractuals en 
l’àmbit de la contractació pública del sector públic de Catalunya.  
 
Aquests principis i regles de conducta han d’ésser inclosos en tots els plecs de clàusules o documents 
reguladors de la contractació.  
 
Així mateix, i de conformitat amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, els contractes del sector públic han 
d’incloure les obligacions dels adjudicataris de facilitar informació establertes per aquesta Llei, sens 
perjudici del compliment de les obligacions de transparència. 
 

1.- Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de 
realitzar,  fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o 
pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment s’abstindran de realitzar qualsevol  
acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 
 
2.- Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen 
les obligacions següents: 

 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 

professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes. 
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions 

a licitar. 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació 

pública o durant l’execució dels contractes. 
 

3.- En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos.  Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d’interessos les contingudes  a 
l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte.  

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges  per a ells mateixos o per a  terceres 
persones  amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

d) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
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competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant la licitació,  per  
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment  
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats. 

g) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 
de forma directa per previsió legal. 

h) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin  comportar una infracció de les 
obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

4.- L’incompliment de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per part dels licitadors o 
contractistes  s´ha de preveure com a causa,  d’acord amb la legislació de contractació pública,  de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la 
legislació vigent.  

 
 


