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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE CONTRACTE DE SERVEIS MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT 

 

A. Descripció de l’objecte del contracte 

 
A1. Objecte: Servei de traducció i correcció dels textos de diversos documents de les unitats 
del Departament de la Presidència, durant l’any 2019.  
 
Lots: Aquest expedient no es divideix en lots perquè es vol aconseguir una major eficàcia en 
la coordinació de la gestió de totes les traduccions sol·licitades i una unificació en el to i estil 
de totes les traduccions realitzades. 
A2. Codi Expedient: PR-2018-239 
A3. Codi CPV: 79530000-8 Serveis de traducció 

 

B. Dades econòmiques 

B1. Valor estimat del contracte: 72.000,00, IVA exclòs. 

Mètode de càlcul del VEC (art. 101.5 LCSP): Aquest VEC inclou el pressupost de licitació 

(sense IVA), més l’increment del 20% en concepte d’una eventual modificació de contracte. 

 

B2. Pressupost base de licitació:  

 Pressupost de licitació € IVA € Pressupost base de 
licitació € 

Imports: 60.000,00 € 12.600,00 € 72.600,00 € 

 

Justificació del càlcul del pressupost base de licitació (art. 100.2 LCSP): El càlcul del 
pressupost de licitació s’ha fet tenint en compte l’execució duta a terme durant l’any 2018 i 
en base als preus de mercat actuals. 
 

B3. Determinació del preu:  Preus unitaris. 
Els preus unitaris es troben detallats en el punt 6 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 

C. Existència de crèdit 

C1. Partida pressupostària: PR0117 D/227000800/1210/0000  

C2. Expedient d’abast plurianual:  No 

  

D. Termini de durada del contracte: Des de l’1 de gener de 2019, o des de la signatura del 
contracte si aquesta és posterior, i fins que s’exhaureixi el pressupost de licitació o, com a 
màxim, fins el 31 de desembre de 2019. 
 

D1. Possibilitat de pròrroga:  No. 

D2. Llengua i termini en el lliurament dels manuals i documents relatius al servei: català, fins 

del termini d’execució del contracte. 

D3. Programa de treball:  No 

 

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació del contracte: ordinària (art. 

116 i següents del LCSP) i obert (arts. 156 a 158 LCSP) D’acord amb les mesures de gestió 

eficient en la tramitació, establertes en l’article 8 del Decret llei 3/2016, de 31 de maig de 

mesures urgents en matèria de contractació pública. 
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E1. Tramitació anticipada:   Sí     

 

F. Solvència i classificació empresarial 

 
Els licitadors hauran de disposar de la suficient solvència econòmica i financera i tècnica 
o professional següent (articles 87.1 a) LCSP i 90 LCSP): 

 
- Xifra anual de negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, en 

relació al millor exercici dins dels tres darrers anys disponibles en funció de la data de 
creació o d’inici de les activitats empresarials, per un import igual o superior a 60.000,00 
€. 
 

- Serveis o treballs d’igual o similar naturalesa a l’objecte del contracte realitzats en els 
darrers tres anys. L’import anual dels serveis o treballs d’igual o similar naturalesa 
realitzats durant l’anualitat de major execució del període de tres anys esmentat serà de, 
com a mínim, el pressupost de licitació, IVA exclòs, d’aquesta contractació. 

 
Pel que fa a la solvència tècnica o professional, d’acord amb l’article 90.4 LCSP, en el cas 
que l’empresa sigui de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, el nombre 
mínim de la plantilla de l’empresa haurà de ser de tres treballadors i d’un directiu. 
 

Els licitadors també poden declarar que disposen d’aquesta solvència mitjançant la 
classificació empresarial especificada a continuació: 

 

Classificació anterior al RD 773/2015  Classificació segons RD 773/2015 

Grup: T Grup: T 

Subgrup: 5 Subgrup: 5 

Categoria: A Categoria: 1 

 

G. Documentació a presentar pels licitadors(Sobre A): 

- Declaració responsable de presentació del document europeu únic de contractació (DEUC) 

i autorització per a l’obtenció de dades. També el DEUC. 

- Declaració responsable de grup empresarial, si s’escau. 

- Declaració responsable del pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, si 
s’escau. 
- Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’integració de discapacitats, 

si s’escau. 

- Declaració responsable de presentació d’unió temporal d’empreses (UTE), si s’escau. 

-Garantia provisional:  No 

 

H. Composició de la Mesa: 

Càrrec Titular Suplent 

Presidenta Anna Ribas Serra Magda Bes Rubio 

Vicepresidenta Magda Bes Rubio  

Secretària Mònica Torrell Andrés Eulàlia Alemany Beascoechea 

Vocal en representació de 
l’Assessoria Jurídica 

Mercè Nieto García Lourdes Vilarasau Vilamitjana 

Vocal en representació de 
la Intervenció Delegada 

Jordi Serra Catalán Francesca Muñoz Peinado 
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I. Continguts proposta tècnica i econòmica: 

 

I1. Proposta tècnica (Sobre B): En aquesta licitació la proposta tècnica queda substituïda 
per una prova de traducció, tal com s’especifica en l’annex 7 del PCAP. 
 
I2. Proposta econòmica (Sobre C): L’oferta econòmica es presentarà d’acord amb l’annex 

8 del PCAP. 

 

J. Criteris d’adjudicació: 

 

J1 Valoració mitjançant judici de valor: Les ofertes es valoraran d’acord amb els criteris 

d’adjudicació detallats a l’annex 9 del PCAP. 

 

J2 Valoració de forma automàtica: Les ofertes es valoraran d’acord amb els criteris 

d’adjudicació detallats a l’annex 10 del PCAP. 

 

J3. Baixa temerària: 

 

Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baixos quan la puntuació obtinguda 

pels  criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les següents 

variables 1 i 3, i que, al mateix temps, l’oferta obtinguda per preu sigui inferior a la mitjana 

aritmètica (*) de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 20%: 

 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els 

criteris d’adjudicació que no són preu. 

2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses 

licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són preu. 

3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a 

dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu. 

 

(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la mitjana 
s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada quan sigui 
superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana. 
 
De la mateixa manera, quan hi concorrin quatre empreses licitadores o més, si hi ha ofertes 
econòmiques (preus) superiors a la mitjana en més de 15 unitats percentuals, s’ha de 
calcular una nova mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot 
cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular 
sobre les tres ofertes de menor quantia. 
 

K. Condicions especials d’execució: L’empresa adjudicatària haurà de justificar, a petició 

del Departament, una mitjana d’experiència professional dels traductors en cada un dels 

idiomes de demanda habitual, de 5 anys com a mínim, per tal de garantir l’estabilitat laboral i 

l’òptima qualitat de prestació dels serveis durant tota l’execució del contracte. 

 

L. Subcontractació: Fins a un 30% de l'import d'adjudicació segons l’ art. 215.2 a) LCSP. 

La subcontractació en aquest servei es permet en totes les prestacions objecte del contracte 

llevat les especificades en l’apartat 4.1 del Plec de prescripcions Tècniques. 
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M. Subrogació de personal:  No 

 

N. Altra documentació a presentar pel proposat adjudicatari: No. 

 

O. Garantia definitiva:  

 Sí  5% de l'import de licitació, exclòs l’IVA, segons l'art. 107 LCSP 

 

P. Termini de garantia: un mes. 

 

Q. Protecció de dades de caràcter personal:   No 

 

R. Modificacions del contracte:  

 

R1: Causes generals:   

Els supòsits de modificació previstos en la clàusula 22a., apartats 4 i 5.  

Revisió de preus:  No 

Cessió del contracte:  No 

R2: Altres causes de modificació específiques d’aquest contracte:  

 

 Sí, en un percentatge no superior al 20 % del preu del contracte, quan les necessitats 

reals del servei fossin superiors a les estimades inicialment, d’acord amb el que determina la 

disposició addicional 33a. de la LCSP.  

 

S. Responsable del contracte 

Nom i cognoms: Josefina Valls Vila    

Càrrec: Directora de Serveis 

 

T. Pagament i presentació de factures 
T1. Tramitació del pagament: La tramitació del pagament d’aquesta contractació es farà de 
manera fraccionada, per a cada comanda realitzada, mitjançant factura electrònica 
presentada al Departament de la Presidència. 
T2. Destinatari de les factures: Departament de la Presidència. Direcció de Serveis, Plaça 
Sant Jaume, 4, 08002 Barcelona.  
T3. Facturació electrònica: 
L’ e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya a través del 
qual el contractista pot enviar les seves factures electròniques. 
 
També, es poden trametre les factures electròniques a través de la plataforma de l’Estat 

FACe 

 

U. Altra informació: 

Consultes administratives: Servei d’Ajuts i Contractació: Tel: 93 402 48 58 

Consultes tècniques: Subdirecció General de Règim Econòmic i Contractació: Tel: 
934024794. 
Perfil del Contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia 

 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia
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Els licitadors interessats en rebre comunicacions automàtiques, mitjançant correu electrònic, 

de totes les publicacions que es facin sobre aquest expedient en el perfil del contractant, 

poden subscriure’s accedint a l’enllaç “Voleu que us informem de les novetats?”, que 

trobaran a la pàgina corresponent a l’anunci de licitació que es publiqui en el perfil. 

 

Servei d’Ajuts i Contractació 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 

SERVEIS DE TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ DELS TEXTOS DE DIVERSOS DOCUMENTS 

DE LES UNITATS DEL DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA, DURANT L’ANY 2019. 

PROCEDIMENT OBERT D’ACORD AMB LES MESURES DE GESTIÓ EFICIENT EN LA 

TRAMITACIÓ, ESTABLERTES EN L’ARTICLE 8 DEL DECRET LLEI 3/2016, de 31 DE 

MAIG, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA. 

 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

Primera. Objecte del contracte  

 

1.1 Descripció: L’objecte del contracte és el descrit a l’apartat A del quadre de 

característiques. 

 

1.2 Estructura del contracte: En el cas que s’admetin, els lots s’identifiquen també a 

l’apartat A del quadre de característiques. 

 
Si escau, el nombre màxim o combinació de lots a adjudicar a una mateixa empresa serà 
l’establert a l’apartat A.1 del quadre de característiques. 
 

1.3 Expressió de la codificació corresponent al número d’aquest expedient de 

contractació: Aquesta codificació s’esmenta a l’apartat A del quadre de característiques. 

 

1.4 Expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 

de Contractes (Reglament CE Nº 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, 

que modifica el Reglament CE Nº 2195/2002 del Parlament Europeu i del consell, pel 

qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes (CPV): Aquesta codificació i, en el seu 

cas, la dels lots, consta a l’apartat A del quadre de característiques. 

 

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer. 

 

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten 

en el plec de prescripcions tècniques. 

 

Tercera. Dades econòmiques del contracte 

 

3.1. El valor estimat del contracte (VEC) s’assenyala a l’apartat B1 del quadre de 
característiques. Als efectes del seu càlcul, s’ha tingut en compte allò previst a l’article 101 
de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP). 
 
3.2 El pressupost de licitació s’assenyala en l’ apartat B2 del quadre de característiques. 

Pel que fa a l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del pressupost de licitació, aquest 

consta com a partida independent en el mateix apartat del quadre de característiques. 
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També s’inclou en l’Apartat B2 del Quadre de característiques, el pressupost base de 
licitació, que és el límit màxim de despesa que l’òrgan de contractació pot comprometre en 
virtut del contracte, inclòs l’Impost sobre el valor afegit (IVA) (art. 100.1 LCSP). 
 

Quan es divideixi l’objecte del contracte en lots, el pressupost dels lots s’indicarà en aquest 

apartat. 

 

El pressupost base de licitació incorpora desglossats tots els costos directes i indirectes i 

d’altres eventuals calculats per a la seva determinació. En aquest sentit, els contractes en 

què el cost dels salaris de les persones empleades per a la seva execució formin part del 

preu total del contracte, el pressupost base de licitació indicarà de manera desglossada i 

amb desagregació de gènere i categoria professional els costos salarials estimats a partir 

del conveni laboral de referència (art.100.2 LCSP). 

 

En els contractes de serveis, com a costos, hi figuren els salarials, els de seguretat social, 

els de formació permanent obligatòria, els corresponents a assegurances, els de prevenció 

de riscos laborals, els de vigilància de la salut i els d’uniformes del personal, quan el 

contracte estableixi l’obligació d’adscriure un nombre determinat de personal a l’execució del 

contracte. Els costos salarials han de respectar els salaris derivats de l’aplicació del conveni 

sectorial que correspongui. 

 

3.3 El preu del contracte és el d’adjudicació i no podrà superar el pressupost base de 
licitació.  Aquest preu ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre el Valor 
Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol 
tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 
de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 
contracte. 
 

El sistema per a la determinació del preu del contracte serà el que s’indica a l’apartat B3 
del quadre de característiques. El preu del contracte es pot formular tant en termes de 
preus unitaris referits als diferents components de la prestació o a les unitats d'aquesta que 
es lliurin o s'executin, com en termes de preus aplicables a preu fet a la totalitat o a part de 
les prestacions del contracte. 
 
 

Quarta. Existència de crèdit 

 

S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 

pagament de l’objecte del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest 

crèdit és la que s’esmenta a l’apartat C1 del quadre de característiques. 

 

Quan el termini d’execució del contracte comprengui més d’un exercici pressupostari i 

s’autoritzi la despesa amb abast plurianual, s’ha de fer constar a l’apartat C2 del quadre de 

característiques. 

 

En l’apartat E1 del quadre de característiques, es fa constar si el contracte es formalitzarà 

o no en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva execució. Si el contracte és de 

tramitació anticipada, l’adjudicació i formalització quedarà sotmesa a la condició suspensiva 

d’existència de crèdit adequat i suficient per finançar les obligacions derivades del contracte 
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en l’exercici pressupostari corresponent (art.117.2 LCSP amb relació a l’art. 47 Llei 16/2008, 

de 23 de desembre). 

 

Cinquena. Termini de durada del contracte 

 

El termini d’execució del contracte és el que s’estableix a l’apartat D del quadre de 

característiques i començarà a comptar des de la data de signatura del contracte o bé des 

de la data d’inici que es fixa en aquests plecs. En qualsevol cas, el termini d’execució també 

ha de quedar reflectit en el mateix contracte.  

 

En el supòsit que es prevegin terminis d’execució parcial del contracte, aquests 

s’estableixen en el plec de prescripcions tècniques. 

 

De conformitat amb el que estableix l’article 29.2 de la LCSP, el contracte podrà ser 

prorrogat. En el seu cas, la possibilitat de pròrroga i la seva durada es farà constar en 

l’apartat D1 del quadre de característiques. 

 

La pròrroga s'acordarà per l'òrgan de contractació i serà obligatòria per a l'empresari, 

sempre que el seu preavís es produeixi almenys amb dos mesos d'antelació a la finalització 

del termini de durada del contracte, llevat que en el Quadre de característiques s'estableixi 

un de més gran. Queden exceptuats de l'obligació de preavís, els contractes de durada 

inferior a dos mesos. En cap cas podrà produir-se la pròrroga pel consentiment tàcit de les 

parts. 

 

El termini d’execució del contracte es podrà prorrogar, quan al seu venciment no s'hagués 

formalitzat el nou contracte que garanteixi la continuïtat de la prestació a realitzar pel 

contractista com a conseqüència d'incidències resultants d'esdeveniments imprevisibles per 

a l'òrgan de contractació produïdes en el procediment d'adjudicació i hi hagi raons d'interès 

públic per no interrompre la prestació, fins que comenci l'execució del nou contracte, i en tot 

cas per un període màxim de nou mesos. 

 

 

Sisena. Òrgan de contractació, unitat tramitadora i perfil del contractant 

 

L’òrgan de contractació és la persona titular del Departament de la Presidència, d’acord amb 

l’article 45 de la Llei 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, sens 

perjudici de la possible delegació de l’exercici d’aquesta competència en els termes 

previstos a l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya. 

 

El Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la Presidència, és la unitat responsable 

de la tramitació d’aquest expedient, té el seu domicili al carrer Sant Honorat, 1-3, planta 3A 

(08002 Barcelona), telèfon 934024789, i correu electrònic: 

contractació.presidencia@gencat.cat. 
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El perfil del contractant del Departament de la Presidència, amb seu a la Plataforma de 

serveis de contractació pública (en endavant perfil del contractant), es troba a l’adreça 

d’internet següent:  https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia. 

 

D’acord amb la disposició addicional 16a LCSP, el conjunt de tràmits, actuacions i 
comunicacions que es facin durant la fase de licitació, d’adjudicació i durant la vigència 
d’aquest contracte entre les empreses licitadores, la contractista i l’administració contractant 
es realitzaran per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics i es dirigiran a l’adreça de 
correu electrònic que el licitador hagi indicat.  
 
La publicació al perfil del contractant deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i 

de la data i hora de la publicació, de conformitat amb el que estableix la disposició addicional 

16a, punt 1, apartat d) LCSP, tot respectant els principis de confidencialitat i integritat de les 

ofertes i igualtat entre els licitadors. 

 
La presentació d'ofertes i sol·licituds de participació es durà a terme utilitzant mitjans 

electrònics, de conformitat amb els requisits establerts a la disposició addicional 15a LCSP i 

la clàusula novena d’aquest plec.  

 

La tramitació dels procediments d'adjudicació de contractes comportarà la pràctica de les 

notificacions i comunicacions derivades dels mateixos per mitjans exclusivament electrònics 

(DA 15.2 LCSP). D’acord amb les previsions establertes en aquesta disposició, les 

notificacions s’efectuaran per mitjans electrònics a través sistema de notificació e-NOTUM.  

 

Quan es practiqui la notificació electrònica, el destinatari rebrà un correu electrònic a 

l’adreça indicada avisant que la notificació corresponent està a la seva disposició en l’e-

NOTUM, moment a partir del qual l’empresa podrà accedir a la notificació esmentada. Els 

terminis a comptar de la notificació es computaran des de l'avís de notificació sempre que 

l'acte objecte de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan 

de contractació. En cas contrari els terminis es computaran des de la recepció de la 

notificació per l'interessat. 

 

En aquest sentit cal recordar que les empreses licitadores i la que resulti adjudicatària han 

de complir el que preveu la disposició addicional 16.1, apartat f) LCSP, això és que les 

condicions d’utilització de les signatures electròniques han de reunir els requisits establerts 

reglamentàriament. 

 
 

Setena: Capacitat per contractar 

 

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones físiques o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord 

amb el que preveu l’article 65 LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar 

recollides a l’article 71 LCSP; que disposin de la solvència que es requereixi en l’apartat F 

del quadre de característiques del contracte; i que gaudeixin de l’habilitació empresarial o 

professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que 

constitueixi l’objecte del contracte. 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia


   

 10 

Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat de les persones jurídiques tingui relació directa 

amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o regles fundacionals, i 

s’acrediti degudament. Les empreses, a més, han de disposar d’una organització amb 

elements personals i materials suficients per executar correctament el contracte. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l'escriptura o document de constitució, els estatuts o l'acta fundacional, en què constin les 

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si s'escau, en el 

Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de la que es tracti (art. 

84.1. LCSP). Les empreses també hauran de disposar d’un NIF d’empresa. La capacitat 

d’obrar de les persones físiques, de nacionalitat espanyola, s’acredita amb un NIF. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 

signatàries de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 

inscripció en els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estigui 

establerta, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada, o de les certificacions que 

s’indiquen en l’annex Xl de la Directiva 2014/24/UE (art. 84 LCSP). Així mateix, han   de 

disposar de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, d’acord amb el que 

disposen els articles 87 i 90 LCSP, segons s’indica en el Quadre de característiques 

d’aquest plec. 

 

Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea i no signatàries de 

l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu han d’acreditar la seva capacitat d’obrar mitjançant 

un informe de la missió diplomàtica permanent o de l’oficina consular d’Espanya del lloc on 

tinguin el seu domicili (art. 84.3 LCSP). A més, han de complir els requisits establerts en 

l’article 68 de la LCSP. 

 

L’Administració pot contractar amb unions d’empresaris que es constitueixin temporalment a 

aquest efecte, sense que sigui necessària formalitzar-les en escriptura pública fins que no 

se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquests empresaris queden obligats solidàriament davant 

l’Administració i han de nomenar un representant o apoderat únic amb poders suficients per 

exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 

sens perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa.  

 

No poden concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte, sempre que aquesta 

participació pugui provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat 

respecte a la resta de les empreses licitadores. 

 

Vuitena. Solvència del contractista i classificació 

 

En l’apartat F del quadre de característiques es detalla les condicions de solvència i la 

classificació empresarial. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 77.1.b) LCSP, no serà exigible la classificació 

empresarial per a aquesta contractació. 
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Per tant, els licitadors han de justificar que compleixen els requisits de solvència econòmica i 

financera i la seva solvència tècnica, de conformitat amb allò establert a l’apartat F del 

quadre de característiques d’aquest plec. No obstant i en funció del codi CPV del contracte 

detallat en l’apartat A3 del quadre de característiques d’aquest plec, es podrà aportar la 

classificació empresarial en el grup o subgrup de classificació assenyalat en l’apartat F del 

quadre de característiques d’aquest plec per acreditar la seva solvència econòmica i 

financera i la seva solvència tècnica (articles, 77.1.b), 87 i 90 LCSP). 

 

En el cas d’empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 

signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu, cal estar al que disposen els articles 

78 i 97 LCSP. A aquest efecte, aquestes empreses han de disposar de la solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional requerida, d’acord amb el que disposen els 

articles 87 i 90 LCSP), segons s’indica en l’apartat F del quadre de característiques. La 

resta d’empreses estrangeres han de disposar de la classificació o solvència de la mateixa 

manera que les empreses espanyoles. 

 

Els certificats comunitaris de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en 

llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar que estableixin els Estats membres de 

la Unió Europea constitueixen una presumpció d’aptitud en relació als requisits de selecció 

qualitativa que figurin en aquests. 

 

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han de disposar 

de la solvència requerida, de conformitat amb el que disposen els articles 87 i 90 LCSP. Per 

tal de determinar la solvència de la unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de 

les seves integrants.  

 

Pel que fa a la classificació, quan aquesta, potestativament, s’aporti als efectes d’ acreditar 

la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, totes les empreses integrants de la 

unió temporal han d’estar classificades i poden acumular les seves classificacions per reunir 

els grups i subgrups indicats a l’apartat F del quadre de característiques (art.69.6 LCSP). 

Per als casos en què hi concorrin en la unió empresaris nacionals, estrangers que no siguin 

nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea i estrangers que sí ho siguin, els que 

pertanyin als dos primers grups poden d’acreditar la seva classificació, i aquests últims, la 

seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

 

La durada de les unions temporals d’empreses serà coincident, com a mínim, amb la del 

contracte fins a la seva extinció. 

 

Novena. Tramitació de l’expedient, procediment d’adjudicació i presentació de 

proposicions 

 

9.1 La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació és la que es disposa 

a l’apartat E del quadre de característiques. 

 

9.2 D’acord amb la disposició addicional 15.3 LCSP, els licitadors han de presentar les 

seves proposicions en 3 sobres, per mitjans electrònics. En aquest sentit, l’Ordre 
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VEH/172/2017, de 25 de juliol, d’aprovació de les aplicacions de la Plataforma de serveis de 

contractació pública i del Sobre Digital aprova l’aplicació de Sobre digital integrat a la 

PSCP(Plataforma de Serveis de Contractació Pública). 

 

L’aplicació de “Sobre digital” és accessible per a les empreses licitadores des de l'adreça 

electrònica de la PSCP (https://contractaciopublica.gencat.cat). Des d'aquesta adreça, 

l'empresa licitadora pot accedir a l'eina de presentació de proposicions que li permet 

preparar i presentar les proposicions mitjançant Sobre digital.  

 

Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció 
de l’eina de Sobre Digital, que seran les empleades per enviar correus electrònics 
relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin 
en el seu DEUC per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-
NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran 
per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 

En el moment de fer l'enviament de la proposició, l'empresa licitadora s'identifica i signa 

l'oferta amb un certificat digital de signatura electrònica avançada basada en un 

certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica emès o admès pel Consorci 

AOC. La signatura del resum de l’oferta en PDF comporta la signatura de tots els 

documents que la integren. 

 

La presentació de proposicions per mitjà del Sobre digital es basa en una aplicació web 

mitjançant la qual es realitza el xifratge de les proposicions abans de ser enviades i són les 

empreses licitadores les que custodien les claus amb les quals s'inicia el procés de 

desxifrat de les proposicions presentades. 

 

Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes 
claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que 
només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni 
recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les 
ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què 
l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 

En l'obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de serveis 

d'identificació i signatura (PSIS) del Consorci AOC. 

 

Podeu trobar tant el material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital com les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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d’ofertes a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht
ml. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva 
presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta 
segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produïr cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que l’Administració no pugui 
accedir al contingut d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, 
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 
la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 
de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar 
l’exclusió de l’empresa. 
 
 
9.3 Les proposicions s’han de presentar en el termini que s’assenyali a l’anunci de licitació. 

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

 
La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari del 

contingut de la totalitat de les clàusules dels plecs. 

 
Les empreses estrangeres han de presentar la documentació traduïda de forma oficial al 

català i/o al castellà. 

 
La informació addicional que el licitador sol•liciti relativa als plecs i la documentació 
complementària s’haurà de facilitar, com a mínim, sis dies abans de la data límit fixada per 
a la presentació d’ofertes sempre i quan aquesta sol·licitud consti presentada dotze dies 
abans que expiri el termini de presentació d’ofertes. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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9.4 Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter 

confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o  drets de propietat 

intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus 

interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses dels 

sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 

matèria de protecció de dades de caràcter personal. Cal tenir en compte però que no 

s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial i que, no tenen 

en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni tot el contingut dels 

informes i documentació que, si escau, generi directament o indirectament l'òrgan de 

contractació en el curs del procediment de licitació. 

 

Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 

d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació  és correcta, 

d’acord amb els principis de publicitat i transparència que regeixen l’actuació administrativa, i 

corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors (Art.133 LCSP). 

 

 

10. CONTINGUT DEL SOBRE DIGITAL 

 

10.1 SOBRE A (DOCUMENTACIÓ GENERAL)  

 

La inclusió en el sobre A “documentació general”, del document de l'oferta econòmica i la 

resta de documentació que s’hagi d’incloure en els sobres B i C comportarà l'exclusió del 

licitador.  

 

a)Document  Europeu Únic de Contractació (DEUC). 

 

Les empreses licitadores disposen del formulari DEUC en català. Aquest formulari estarà 

disponible en l’aplicació del Sobre Digital i es pot consultar a la pàgina web de la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de Catalunya (www.gencat.cat).  A més, també es 

pot utilitzar el servei en línia de la Comissió Europea a través del qual es pot importar, en 

versió castellana,  el model de DEUC corresponent a aquesta licitació, emplenar-lo i 

descarregar-lo per a la seva presentació dins del Sobre Digital. 

 

Les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a: 

 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte 
social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC 
té la deguda representació per presentar la proposició i el DEUC; 

 
- Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i 

professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec; 
 

- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
 

- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es 
poden acreditar mitjançant el DEUC. 
 

http://www.gencat.cat/


   

 15 

- La informació sobre el recurs a la capacitat d’altres empreses, en el cas que les 

empreses pretenguin recórrer a les capacitats d’altres empreses, d’acord amb 

l’article 140.1 c) en relació amb l’article 75.2 LCSP. 

 

- La informació relativa a la subcontractació. En el cas que es permeti la 

subcontractació, segons l’apartat K del quadre de característiques, i si el licitador té 

previst subcontractar, cal indicar dins del DEUC el percentatge a subcontractar i la 

part a subcontractar, com també l’import, el nom de l’empresa o empreses a 

subcontractar o bé detallar el perfil empresarial definit per referència a les condicions 

de solvència professional o tècnica (art. 215.2 a) LCSP).  

 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses de conformitat amb 

el que preveuen els articles 75 del LCSP i 63 de la Directiva 2014/24/UE, o tingui la intenció 

de subscriure subcontractes, a banda d’indicar-ho en el DEUC, l’empresa ha presentar un 

altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que 

tingui intenció de subcontractar. 

 

En cas que l’objecte del contracte es divideixi en lots i s’exigeixin requisits de solvència 

diferents per a cada lot, les empreses licitadores han d’emplenar un DEUC per a cada lot –o 

grup de lots al que s’apliquin els mateixos requisits de solvència. 

 

Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics 

autoritzats només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no 

inscrita en aquestes llistes. Així, les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses 

Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de 

maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 

Administrativa; http://www.gencat.cat), o en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 

Classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar en el DEUC la 

informació que no figuri inscrita en el RELI o en el ROLECE, o que no hi consti vigent o 

actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació 

necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si s’escau, accedir als documents o 

certificats justificatius corresponents. 

 

L’acreditació de la possessió de la documentació justificativa del compliment dels requisits 

exigits en aquest plec, només l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la 

proposta d’adjudicació per haver presentat la millor oferta, amb caràcter previ a l’adjudicació. 

 

Tanmateix, l’òrgan de contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin 

la totalitat o una part de la documentació justificativa del compliment dels requisits previs, 

quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans 

d’adjudicar el contracte. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI, 

en el ROLECE o en una llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 

Europea d’accés gratuït, no està obligada a presentar els documents justificatius o altra 

prova documental de les dades inscrites en aquests registres. 

 

b) Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com a Annex 1 

d’aquest  plec. 



   

 16 

 

L’empresa licitadora ha de facilitar la informació requerida d’acord amb el model que consta 
com a Annex núm. 1. 
 

c) Garantia provisional: 

 

c.1) No s’exigeix garantia provisional, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 106 

del la LCSP i a l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de desembre del 

2009, de mesures en matèria de contractació pública. 

 

d) Declaració responsable sobre grup empresarial. 

 

Les empreses han de declarar si pertanyen a un grup empresarial, segons el model annex a 

aquest Plec. En aquest cas, hauran d’indicar les empreses que el componen i la 

denominació del grup.  

 

e) Declaració responsable sobre el Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els 

homes. 

 

Les empreses han de declarar si tenen o no més de 250 treballadors. També si disposen 

d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. En el cas que l’empresa tingui 

més de 250 treballadors o quan així ho estableixi el conveni col•lectiu que els sigui 

d’aplicació, d’acord amb el previst a l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 

per a la igualtat efectiva de dones i homes, el pla és obligatori. 

 

 

f) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa en matèria de 

prevenció de riscos laborals segons l’annex d’aquest plec, quan així es requereixi a 

l’apartat G del quadre de característiques. 

 

g) Declaració responsable sobre el compliment de la normativa d’integració de 

discapacitats.  

Si l’empresa declara que té un nombre de treballadors fixos superior a 50, i per tal 

d’acreditar que la seva plantilla està integrada per un nombre de treballadors discapacitats 

no inferior al 2%, cal fer constar, tant el nombre global de treballadors com el nombre 

particular de treballadors amb discapacitat de la seva plantilla.  

 

En el cas d'haver-se optat pel compliment de les mesures alternatives previstes a l’article 2 

del Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, cal aportar una còpia de la declaració 

d'excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes a tal efecte 

aplicades. 

 

 

 

 

 

 

h) Especialitat per unions temporals (UTE):  
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En el cas d’empreses que concorrin a la licitació de manera conjunta: 

 

1) Cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC 

separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts II a V del formulari.  

 

2) Cadascuna haurà de presentar una declaració responsable indicant el nom i la 

participació en la UTE, així com que assumeixen el compromís de constituir-se formalment 

en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte ( a més del DEUC). 

 

D’acord amb l’article 140.4 LCSP, les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i 

absència de prohibicions de contractar, hauran de concórrer en la data final de presentació 

de ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte. 

 

10.2 SOBRE B (CRITERIS SUBJECTIUS)  

 

Els licitadors o licitadores inclouran en aquest Sobre B tota la documentació relacionada 

amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor (Criteris 

subjectius). La proposta tècnica ha de tenir el contingut que es troba en l’apartat I del QC 

del PCAP. En tot cas, la proposta tècnica s’ha de presentar conforme al model que 

s’adjunta com a annex 7 d’aquest Plec.  Únicament es podrà adjuntar a la proposta tècnica 

presentada, la documentació complementària expressament fixada en el propi annex 7. 

 
La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris 
subjectius, comportarà la no valoració dels criteris corresponents.  
 

Finalment, quedarà exclòs el licitador o licitadora que hagi inclòs en aquest sobre 

documentació que hauria de constar al Sobre C.  

 

En el supòsit que s’admetin variants, el Plec haurà d’indicar sobre quins elements i en 

quines condicions queda autoritzada la seva presentació. 

 

10.3 SOBRE C (CRITERIS OBJECTIUS) 

 

Els licitadors o licitadores inclouran en aquest Sobre C tota la documentació relacionada 

amb els criteris d’adjudicació que s’han de valorar de forma automàtica i que es relacionen 

en l’apartat J del QC del PCAP. 

 

En tot cas, la proposició econòmica s’ha de presentar conforme a l’apartat I del QC del 

PCAP. La documentació corresponent a la proposta tècnica que estigui relacionada amb la 

valoració d’aquests criteris també s’inclourà en el Sobre C. 

 

La manca de documentació que impedeixi dur a terme la valoració d’un o diversos criteris 

objectius, comportarà la no valoració dels criteris corresponents. En tot cas, quedarà exclòs 

el licitador o licitadora que no hagi inclòs en aquest sobre la proposició econòmica. 

 

La presentació de documentació en aquest sobre que hagués hagut d’estar en el sobre B, 

no es tindrà en consideració i no serà objecte de cap valoració. 
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En el supòsit que s’admetin variants, el Plec haurà d’indicar sobre quins elements i en 

quines condicions queda autoritzada la seva presentació. 

 

Onzena. Mesa de contractació i obertura de sobres  

 

11. 1 La Mesa de contractació està integrada pels membres que figuren a l’apartat de H del 

QC d’aquest PCAP. D’aquesta manera, es dona compliment a la seva publicació en el perfil 

del contractant (art.326.3 LSCP). 

 

 11.2. D’acord amb la lletra f) de l’art. 8è. del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, les reunions de la Mesa de contractació 

s’unificaran en un sol acte, amb una fase prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter 

públic. El dia i hora de l’acte públic de la Mesa de contractació sortirà publicat en el perfil del 

contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia). 

 

En la fase prèvia interna, el sobre A i el B, si s’escau, s’han d’obrir a partir del moment en 

què finalitza el termini de presentació de proposicions. L’obertura d’aquests sobres, 

realitzada pel Servei d’Ajuts i Contractació, no requereix la constitució formal de la Mesa de 

contractació, si bé cal que tots els membres de la Mesa siguin informats de les incidències 

que puguin donar-se en la obertura, i tinguin accés - per qualsevol mitjà - a la documentació 

presentada.  

 

La unitat promotora de la contractació, un cop oberts els sobres elaborarà l’informe tècnic on 

consti la proposta de valoració i puntuació del sobre B, si s’escau. Aquest informe tècnic es 

trametrà- per qualsevol mitjà- a tots els membres de la Mesa, com a mínim, 1 dia laborable 

abans de l’acte d’obertura pública per tal que puguin fer les observacions que considerin. 

 

Abans de l’acte públic, la mesa es reunirà de forma interna, per tal d’aprovar l’informe tècnic 

de valoració dels criteris subjectius (sobres B), s’hi n’hi ha. En l’acte públic posterior, s’han 

de llegir els acords de la Mesa adoptats en fase interna sobre l’admissió o inadmissió i, es 

farà pública la puntuació obtinguda per cada licitador en l’informe tècnic de valoració dels 

sobres B, si escau, i s’obrirà la proposta econòmica i de criteris objectius (Sobre C).  

 

Sempre que sigui possible, en aquest mateix acte, s’ha de proposar l’empresa adjudicatària 

d’acord amb la puntuació final que en resulti. En cas contrari, la unitat promotora de la 

contractació, un cop oberts els sobres, elaborarà l’informe tècnic final de valoració i 

classificació d’ofertes. 

 

En cas que s’observin defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, o 

calguin aclariments, es comunicaran a les empreses afectades, a l’adreça de correu 

electrònic del seu representant que figura en l’annex 1 del PCAP perquè els corregeixin o 

esmenin, en un termini no superior a dos dies hàbils. 

 

L’òrgan de contractació podrà autoritzar que l’acte públic d’obertura de les proposicions 

valorables amb criteris automàtics es faci de forma no presencial, utilitzant mitjans 

audiovisuals o electrònics. La realització d’un acte públic no presencial no podrà 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/presidencia
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menyscabar els principis d’igualtat, no discriminació, publicitat i transparència en el 

desenvolupament de l’acte. En l’acta s’haurà de fer constar que la reunió ha estat no 

presencial i en formarà part el document audiovisual o tecnològic que reprodueixi l’acte. 

Aquest acte públic es regirà per allò que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques. 

 
11.3 La Mesa pot acordar, respecte de qualsevol sobre, que es practiquin sol·licituds 
d’aclariments o esmenes.  
 
La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el 
sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir 
el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores. 
 

Aquestes sol·licituds es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.  
 
Les empreses licitadores hauran de respondre la sol·licitud d’aclariment o esmena, davant la 

pròpia Mesa de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils (art.141.2 LCSP). 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 LCSP, la mesa podrà sol·licitar a les empreses, al 

correu electrònic esmentat anteriorment, els aclariments que li calguin sobre els certificats i 

documents presentats, o requerir-lo perquè en presenti de complementaris. En aquest cas, 

l’empresari disposarà d’un termini no superior a tres dies hàbils. 

La Mesa pot acordar excloure de la licitació les empreses que presentin proposicions que no 
concordin amb la documentació examinada i admesa, que excedeixin del pressupost base 
de licitació, modifiquin substancialment els models establerts en aquest plec, comportin un 
error manifest en l’oferta presentada i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui 
l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable. 
 

La Mesa pot acordar que els errors que tinguin les proposicions econòmiques de les 

empreses licitadores impliquin l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan 

pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar 

amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin 

realitzar la valoració de les ofertes. 

 

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la 

seva proposta d’adjudicació. També podrà sol·licitar aquests informes quan consideri 

necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions tècniques dels plecs. 

Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració. 

 
Els acords de la Mesa respecte de empreses licitadores admeses a la licitació, les excloses i 

les causes de la seva exclusió seran comunicats en temps i forma. 

 

Dotzena. Valoració de les proposicions, classificació d’ofertes i adjudicació 
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12.1 Criteris d’adjudicació de les ofertes i classificació 

 

La valoració de les ofertes s’ha de fer en base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb 

els criteris d’adjudicació que es determinen en el Quadre de característiques d’aquest 

Plec. Quan el criteri de valoració objectiu (automàtic) sigui l’oferta econòmica, la fórmula 

s’aplicarà sobre el preu sense IVA. 

 

La Mesa de contractació proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor de 

l’empresa que ha fet la millor oferta, d’acord amb la classificació, per ordre decreixent, 

elaborada per la unitat promotora del contracte. Aquesta classificació, per ordre decreixent, 

s’obté per aplicació dels criteris d’adjudicació esmentats en el Quadre de característiques 

d’aquest Plec. L’empresa amb la millor oferta és l’empresa que, en conjunt, obté la 

puntuació més elevada i queda la primera en la classificació d’ofertes, sempre que no hagi 

estat declarada anormalment baixa (art. 149 i 150 LCSP). 

 

En cas de lots, la classificació d’ofertes també ha de tenir en compte el nombre màxim o 

combinació de lots a adjudicar a una mateixa empresa d’acord amb allò establert a l’apartat 

A1 del quadre de característiques. Tanmateix, aquesta limitació podrà variar en el cas que el 

nombre d’empreses presentades no fos suficient per adjudicar la totalitat dels lots objecte 

del contracte o que únicament es presenti una empresa a la licitació. 

 

En el cas que es produeixi un empat en la puntuació final es procedirà a l’aplicació directa 

dels criteris de desempat regulats en l’article 147.2 LCSP. 

 

En cas d’empat, el Servei d’Ajuts i Contractació demanarà a les empreses implicades la 

presentació de la documentació acreditativa que correspongui per tal que la presentin en un 

termini màxim de 3 dies hàbils. 

 

12.2 Ofertes anormalment baixes 

 

La determinació d’ofertes anormalment baixes es durà a terme d’acord amb el procediment 

establert a l’article 149 LCSP. 

 

Els límits i els paràmetres objectius per determinar l’existència d’una oferta presumptament 
anormal es fixen en l’apartat J del QC del PCAP. Si s’han establert diversos criteris 
d’adjudicació, es pren com a referència l’oferta considerada en el seu conjunt. 
 

La Mesa de contractació requerirà a l’empresa licitadora que hagi presentat una oferta 
anormalment baixa perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix 
nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi 
definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora, 
les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents 
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de tres dies per presentar la 
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 
 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça 
o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
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l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 

Transcorregut el termini anteriorment esmentat, si la Mesa de contractació no rep la 

informació i la documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan 

de contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 

l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins 

de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o exclusió de la 

proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest decideixi, 

previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de l’oferta, perquè 

considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, la seva exclusió. 

 

L’òrgan de contractació exclourà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 

basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 

jurídica. Així mateix, exclourà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 

matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 

convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la 

LCSP. 

 

12.3 Requeriment de documentació 

 

Un cop feta la proposta de classificació d’ofertes per la Mesa de contractació, i acceptada 

per l’òrgan de contractació, l’òrgan de tramitació de la contractació farà el requeriment 

previst a l’article 150.2 LCSP mitjançant la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 

Sobre Digital. 

 

L’endemà de la data fefaent d’aquesta comunicació serà la que iniciarà el còmput del termini 

de 10 dies hàbils previst a continuació. 

 
Per tant, es requerirà al licitador que hagi presentat la millor oferta, per tal que, dins del 
termini màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què s’hagi rebut el 
requeriment, presenti la documentació següent: 
 

1. Impost sobre Activitats Econòmiques: 

 

Si l’empresa és subjecte passiu de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i està obligada a 

pagar aquest Impost, ha de presentar una declaració responsable de no haver-se donat de 

baixa en la matrícula de l’Impost, i adjuntar un d’aquests dos documents: 

 

 A: El darrer rebut de pagament de l’Impost. 

 B: El document d’alta de l’Impost, sempre que sigui de l’exercici corrent (no és 

vàlid el document d’alta d’anys anteriors). 

 

Si l’empresa es troba en algun supòsit d’exempció recollit en l’apartat 1 de l’article 82 del 

Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
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2/2004, de 5 de març, aportarà una declaració responsable que ha d’especificar el supòsit 

legal d’exempció i el document de declaració en el cens d’obligats tributaris.  

 

2. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que l’empresa 

es troba al corrent d’obligacions tributaries. 

 

3. Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al corrent en 

el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat Social.  

 

4. Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les obligacions tributàries 

amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

 

No obstant això, quan l’empresa no estigui obligada a presentar les declaracions o els 

documents a què es refereixen els punts anteriors, aquesta circumstància s’acreditarà 

mitjançant una declaració responsable. 

 

No caldrà aportar els esmentats certificats de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, 

Tresoreria de la Seguretat Social i acreditatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries 

amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, en el cas d’aportar l’autorització a l’òrgan 

de contractació, que consta a l’annex 1 d’aquest Plec, a obtenir directament dels òrgans 

administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin per procedir, 

en el seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

 

5. Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el que 

s’estableix a la clàusula dotzena d’aquest Plec o bé escrit del representant legal de 

l’empresa adjudicatària sol·licitant que la garantia definitiva es porti a terme en forma de 

retenció del preu. 

 

L’acreditació de la constitució de la garantia definitiva també es podrà realitzar mitjançant 

l’enviament del document corresponent al correu electrònic que es determini en el 

requeriment, amb els requisits exigits per la disposició addicional 16a. de la LCSP. 

 

6. Qualsevol altra documentació que específicament i per la naturalesa del contracte, 

s’especifiqui a l’apartat N del quadre de característiques del contracte. 

 

7. Documents relatius a l’acreditació de capacitat d’obrar de les empreses i personalitat 

jurídica. 

 

a) El document nacional d’identitat (DNI), en el cas que el licitador o la licitadora sigui 

una persona física,  i acreditació, si és el cas, del nom comercial amb què opera en 

el tràfic mercantil.  

 

b) El número d’identificació fiscal (NIF),  

 
Tanmateix no caldrà aportar ni el Document Nacional d'Identitat ni el NIF, en el cas que 

s’autoritzi a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’annex 1 d’aquest Plec, a obtenir-los 
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directament dels òrgans administratius competents que es requereixin per procedir, en el 

seu cas, a l’adjudicació del contracte. 

 

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 

l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 

conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant l’escriptura o 

document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 

la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial.  

 

Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de 

l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu han d’aportar la documentació que acrediti que 

consten inscrites en els registres professionals o comercials adients d’acord amb la 

legislació de l’estat on estan establerts o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o 

les certificacions indicades a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 

Els empresaris estrangers no compresos en l’apartat anterior han d’aportar un informe emès 

per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc del domicili de 

l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren inscrits en el 

registre local professional, comercial o anàleg, o, en el seu defecte, que actuen habitualment 

en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del contracte. També 

hauran de justificar, mitjançant informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent 

espanyola, que s’acompanyarà a la documentació que es presenti, que l’Estat de 

procedència admet també la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 

l’Administració, en forma substancialment anàloga, llevat que es tracti de contractes 

subjectes a regulació harmonitzada i d’empreses estrangeres d’Estats signataris de l’Acord 

sobre Contractació Pública de l’Organització Mundial del Comerç, supòsit en el qual, es 

prescindirà d’aquest informe de reciprocitat però s’aportarà un informe de la Missió 

Diplomàtica Permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior que 

acrediti aquesta darrera circumstància. 

 

En el supòsit que diverses empreses presentin una oferta conjunta de licitació, per integrar 

una unió temporal d’empreses, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat i capacitat. 

 

8. Documents relatius a la representació i personalitat jurídica dels signants de les ofertes. 

 

Quan es comparegui o se signin proposicions en nom d’un altre, cal presentar un poder 

suficient per fer-ho i una fotocòpia compulsada per l’Administració contractant o legitimada 

notarialment del document nacional d’identitat o del passaport. 

 

Tanmateix no caldrà aportar el Document Nacional d'Identitat, en el cas que s’autoritzi a 

l’òrgan de contractació, d’acord amb l’annex 1 d’aquest Plec, a obtenir-lo directament dels 

òrgans administratius competents que es requereixin per procedir, en el seu cas, a 

l’adjudicació del contracte. 

 

Quant a la forma del poder, aquest ha de ser escriptura pública i ha d’estar inscrit en el 

Registre Mercantil o en el registre oficial corresponent 
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9. Certificat de classificació empresarial o els documents acreditatius de la solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional (Apartat F del quadre de característiques). 

 

10. Certificat de compromís entitats a les capacitats de les quals es recorre, si s’ha declarat 

en el DEUC. 

 

11. Pla d’igualtat en empreses de més de 250 treballadors/es. 

 

12. Acreditació quota 2% treballadors/es amb discapacitat en empreses de més de 50 

treballadors. 

 

El requeriment de documentació, en el cas que l’empresa es trobi inscrita en el RELI 

/ROLECE  i sempre que les dades estiguin vigents, no inclourà la petició d’aportar la 

documentació que acrediti la capacitat, representació, solvència o classificació i els 

certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries, amb la seguretat social i 

l’informe de situació de deute amb la Generalitat de Catalunya. 

 

Un cop rebuda la documentació, la Mesa de contractació, en reunió interna, farà les 

comprovacions oportunes i qualificarà la documentació presentada. En cas que la Mesa 

observi defectes o omissions esmenables en la documentació presentada, la unitat 

tramitadora del contracte ho ha de comunicar, per correu electrònic, a l’empresa proposada 

com adjudicatària perquè els esmeni en un termini no superior a tres dies hàbils. 

 

12.4 Termini màxim d’adjudicació  

 

D’acord amb l’article 8h) del Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 

matèria de contractació pública, el contracte s’haurà d’adjudicar en el termini màxim d’un 

mes a comptar de l’endemà de la finalització del termini de presentació d’ofertes, 

transcorregut el qual les empreses licitadores no estan obligades a mantenir les seves 

ofertes. 

Per motius justificats que han de constar en l’expedient, l’òrgan de contractació podrà 

ampliar aquest termini. 

 

 

11.5 Adjudicació i notificació als licitadors i publicitat de les adjudicacions 

 

L’adjudicació del contracte s’ha de dictar dins del termini màxim de cinc dies hàbils següents 

a la recepció de la documentació requerida al licitador que ha presentat la millor oferta 

(art.150.3 LCSP). En cas que hi hagi diversos licitadors amb requeriment, el còmput del 

termini de 5 dies hàbils començarà a partir de l’última recepció de la documentació 

requerida. 

 

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que doni la Mesa de contractació, 
s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comportarà 
l’exigència del import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués 
constituït. 
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En el supòsits esmentat, es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa 
licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes (art. 150.2 
LCSP). 
 
A més, si l’empresa no ha aportat la documentació justificativa de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, del compliment de la 
quota de reserva de llocs de treball del 2% per a persones amb discapacitat o de l’obligació 
de comptar amb un pla d’igualtat, quan escaigui (art.71.1.d) LCSP), de l’efectiva disposició 
dels mitjans que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte i de la 
constitució de la garantia definitiva (art. 71.2.c) LCSP), pot donar lloc a declarar a l’empresa 
en prohibició de contractar per les causes previstes als articles esmentats.  
 
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic 
prevista en l’article 70.1 e) de la LCSP. 
 

No es declararà deserta cap licitació mentre hi hagi alguna oferta o proposició que sigui 

admissible d’acord amb els criteris que figurin en aquest plec. 

 

L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als licitadors, d’acord amb l’article 151 

LCSP i, simultàniament, es publicarà en el perfil del contractant. 

 

 

12.6 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment. 

 

L’òrgan de contractació podrà, per raons d’interès públic degudament justificades i amb la 

corresponent notificació a les empreses licitadores, decidir no adjudicar o subscriure el 

contracte abans de la formalització del contracte.  També podrà desistir, abans de la 

formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 

contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, d’acord amb el que preveu 

l’article 152 LCSP. 

 

En ambdós supòsits es podrà compensar als licitadors que han presentat proposició, amb la 

justificació prèvia, per les despeses en què haguessin incorregut i per un import màxim de 

100 euros. 

 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Tretzena. Garantia definitiva  

 

13.1 El licitador proposat com a adjudicatari que hagi presentat la millor oferta, ha de 

constituir a disposició de l’òrgan de contractació una garantia definitiva per l’import que 

s’assenyala en l’apartat O del Quadre de característiques del PCAP, dins del termini 

màxim de 10 dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què s’hagi rebut el 

requeriment efectuat per l’òrgan de contractació a aquest efecte. 
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En cas que no es constitueixi la garantia per causes imputables a l’empresa, l’òrgan de 

contractació no adjudicarà el contracte al seu favor i procedirà d’acord amb l’exposat a la 

clàusula 11.6, segona part del segon paràgraf, d’aquest plec. En aquest cas es requerirà la 

mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. (Articles 150.2 i 150.3 LCSP). 

 

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

 

a) En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions 

reglamentàriament establertes. L’efectiu i els certificats d’immobilització en els valors 

anotats s’han de dipositar a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria General de la 

Generalitat de Catalunya o a les caixes de dipòsits de les tresoreries territorials. 

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions reglamentàries per algun dels bancs, 

caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o societats de 

garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar en algun 

dels establiments esmentats en l’apartat a).  

 

c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 

per a operar, en la forma i les condicions reglamentàries. El certificat de l’assegurança 

s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en l’apartat a). 

 

La garantia també es podrà constituir mitjançant retenció en el preu, quan es prevegi en el 
Quadre de característiques d’aquest Plec (art 108.2 LCSP). L’acreditació de la constitució de 
la garantia podrà fer-se per mitjans electrònics (art 108.3 LCSP). 
 

13.3 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 

vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en 

l’apartat O del quadre de característiques i les empreses integrants de la UTE en 

responguin solidàriament. 

 

13.4 En casos especials, l’òrgan de contractació pot exigir que, a més de la garantia 

definitiva, es presti una garantia complementària de fins el 5% de l’import d’adjudicació del 

contracte, de manera que la garantia pugui ser per un 10% del preu del contracte. 

 

13.5 Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 

variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el preu del contracte modificat, en el termini 

de quinze dies des de la data en què es notifiqui a l’empresari l’acord de modificació. A 

aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a 

conseqüència d’una revisió de conformitat amb el que disposa la LCSP.  

 

13.6 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l’empresa contractista, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 

correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.  

 

13.7 En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en els apartats 

anteriors, l’Administració pot resoldre el contracte.  
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Catorzena. Formalització del contracte 

 

14.1 L’adjudicatari està obligat a la formalització del contracte en document administratiu.  

La formalització s’efectuarà mitjançant signatura electrònica.   

 

L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec 

les despeses corresponents.  

 
14.2  Atès que aquesta licitació està sotmesa a les mesures de gestió eficient en la 

tramitació establertes en el Decret llei 3/2016, la formalització del contracte s’haurà de 

formalitzar en un termini màxim de 5 dies, a comptar de l’endemà de la notificació de 

l’adjudicació.  

 

14.3 Dins el termini per a formalitzar contracte i, en tot cas, abans de la seva signatura, les 

empreses que hagin concorregut amb oferta conjunta de licitació i hagin resultat 

adjudicatàries, hauran de presentar l’escriptura pública de constitució de la unió temporal en 

la qual consti el nomenament de representant o apoderat únic de la unió amb poders 

suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la 

seva extinció. 

 

14.4 El contingut del contracte ha de ser l’establert en l’article 35 LCSP. 

 

14.5 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en aquesta clàusula per causes 

imputables a l’empresa contractista, l’Administració li exigirà l'import del 3 per cent del 

pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en 

primer lloc contra la garantia definitiva (art. 153.4 LCSP). A més, aquest fet pot donar lloc a 

declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb 71.2 LCSP. 

 

14.6 En el supòsit de retard en la formalització imputable a l’Administració, s’indemnitzarà a 

l’empresa contractista pels danys i perjudicis que la demora li hagi pogut ocasionar. 

 

14.7 La formalització del contracte és requisit imprescindible per poder iniciar l’execució, 

llevat que sigui de tramitació d’emergència de conformitat amb l’article 120 LCSP. 

 

14.8 La formalització del contracte s’ha de publicar en el perfil del contractant de l’òrgan de 

contractació. Si el contracte està subjecte a regulació harmonitzada, l'anunci de formalització 

s'ha de publicar, a més, en el «Diari Oficial de la Unió Europea» (Art. 154.1 LCSP). 

 

14.9 En compliment de l’article 13 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern, la informació pública sobre els contractes 

formalitzats es fa efectiva mitjançant el perfil del contractant de l’òrgan de contractació ubicat 

a la PSCP i la consulta  directa al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de 

Catalunya (Ordre ECO/47/2013, modificada per l’Ordre ECO/294/2015), ambdós accessibles 

des del portal web de la Transparència de la Generalitat de Catalunya.  
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III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 

Quinzena. Execució i supervisió dels serveis 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i 

d’acord amb les instruccions que per a la seva interpretació doni al contractista l’òrgan de 

contractació. 

 

Setzena. Programa de treball 

 

En aquells treballs de tracte successiu el contractista pot estar obligat a presentar un 

programa de treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació, si així es determina en 

l’apartat D3 del quadre de característiques del contracte. 

 

Dissetena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

 

17.1 El contractista resta obligat al compliment del termini total d’execució del contracte fixat 

a l’apartat D del quadre de característiques del contracte i, si és el cas, a complir els 

terminis parcials fixats en el programa de treball i en el plec de prescripcions tècniques. 

 

17.2 Si en relació a qualsevol termini total o parcial, el contractista incorregués en demora 

per causes a ell imputables, l’Administració podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, 

per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 

0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. (art. 193.3 LCSP). 

L’Administració tindrà la mateixa facultat respecte de l’incompliment, per causes imputables 

al contractista, de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte. 

 

17.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit 

d’incompliment dels compromisos (art.122.3 LCSP),o de les condicions especials d’execució 

del contracte (art. 76.2 i 202.1 LCSP) es podran aplicar les penalitats establertes a la 

clàusula 13a del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

17.4 Si l’Administració opta per la imposició de penalitats, els imports d’aquestes  es faran 

efectius mitjançant la deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o 

parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués 

constituït, quan no es puguin deduir dels esmentats pagaments (art.194.2 LCSP). 

 

L’import de la penalitat no exclou la indemnització de danys i perjudicis a què pugui tenir dret 

l’Administració originats per la demora del contractista.  

 

17.5 Si el retard fos produït per motius no imputables al contractista, i aquest oferís complir 

els seus compromisos, s’estarà al que disposa l’article 195.2 LCSP. 

 

17.6 En tot cas, la constitució en demora del contractista no requerirà intimació prèvia per 

part de l’Administració. 

 

Divuitena. Control en l’execució del contracte i responsable del contracte 
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L’Administració efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització 

del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment d’aquest.  

 

Es designa com a responsable del contracte, als efectes de l’article 62 LCSP, aquell que 
s’especifica a l’apartat S del quadre de característiques. 
 

Les funcions del responsable del contracte seran les següents:  
a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 

condicions contractuals. 
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

específica no correspongués a altres persones. 
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació pactada. 
d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri 
procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de contractació que farà 
referència als diferents aspectes de l’execució del contracte. 

e) Emetre l’informe que preveu l’article 195 LCSP, en el qual el responsable ha de 
determinar si el retard en l’execució del contracte ha estat produït per motius 
imputables o no al contractista. 

f) Formular la proposta a l’òrgan de contractació sobre penalitats a imposar al 
contractista previstes als articles 192 i 193 LCSP. 

 
 
Els informes del responsable del contracte es tindran en compte per valorar la correcta o 
incorrecta execució del contracte i per aplicar al contractista les conseqüències que se’n 
derivin. 
 
Les modificacions posteriors de la identitat del responsable del contracte es notificaran al 
contractista i seran eficaces des de la data d’aquesta notificació. En cas d’urgència, el 
facultatiu podrà intervenir acreditant per escrit la seva designació a l’inici de les actuacions 
de seguiment davant del contractista o de qualsevol altre que pogués haver rebut la 
notificació. 
 
Les actuacions del responsable del contracte durant la seva execució, les podrà realitzar en 
qualsevol moment  sense necessitat de notificació prèvia al contractista. 
 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS.  

 

Dinovena. Abonaments al contractista 

 

19.1 El pagament del preu es pot fer de manera total o parcial, mitjançant abonaments a 

compte o, en el cas de tracte successiu, mitjançant el pagament en cadascun dels 

venciments que s’hagin estipulat en el plec de prescripcions tècniques. L’import dels serveis 

executats s’acreditarà de conformitat amb el plec de prescripcions tècniques, per mitjà dels 

documents que acreditin la realització total o parcial del contracte expedits per l’òrgan 

competent. 

 

El contractista podrà percebre abonaments a compte per l’import de les operacions 

preparatòries de l’execució del contracte, i que estiguin compreses en l’objecte d’aquest en 
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les condicions assenyalades en els respectius plecs de prescripcions tècniques, i s’han 

d’assegurar els esmentats pagaments mitjançant la prestació de garantia.  

 

19.2 La tramitació del pagament al contractista s’efectuarà contra presentació de factura, 
expedida d’acord amb la normativa vigent, i conformada per la unitat promotora, d’acord 
amb el que preveu l’apartat T del quadre de característiques, en les condicions establertes 
a l’article 198 LCSP. 
 
Les factures han de fer constar el número d’expedient d’aquest contracte i l’òrgan 
administratiu que es detalla a l’apartat T del quadre de característiques. 
 
El contractista ha de trametre les factures en format electrònic segons l’establert a l’apartat 
T3 sobre facturació electrònica. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic (Acord GOV/151/2014, 
d’11 de novembre). 
 
L’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la 
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.  
 

19.3 El contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 

establerts en l’article 200 LCSP. 

 
19.4 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 
(art.198.4 LSCP). 
 

Vintena. Responsabilitat  

 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les 

prestacions i serveis realitzats, com també de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte.  

 

El contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligat a indemnitzar els danys 

i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi 

l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a 

conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració.  

 

 

 

 

Vintena-i-unena. Altres obligacions del contractista.  
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21.1 Adscripció de recursos per a l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista es compromet a dedicar els recursos humans i materials necessaris 

per a la correcte execució del contracte. El personal del contractista dependrà exclusivament 

de l’empresa contractista, per la qual cosa tindrà tots els drets i deures inherents a la seva 

qualitat de patró i haurà de complir les disposicions vigents en matèria laboral, de la 

Seguretat Social, sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, referides al personal propi al 

seu càrrec que no adquirirà cap vincle laboral amb l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. Així mateix, l’empresa contractista haurà de complir amb caràcter general tota la 

normativa de prevenció de riscos laborals. 

 

21.2 Foment de la igualtat. 

 

El contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del servei les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. En aquest sentit, les empreses de 

més de 250 treballadors/es tenen l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat d'acord amb el 

que disposa l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones 

i homes. 

 

21.3 Us del català. 

 

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 escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en 

els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 

es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en 

català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la 

documentació del projecte i les llegendes dels plànols i documentació tècnica annexa, tant 

en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realització dels treballs 

d’assistència segons les determinacions del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

Així mateix, l’empresa contractista assumeix l’obligació de destinar a l’execució del contracte 

els mitjans i el personal que resultin adients per assegurar que es podran realitzar les 

prestacions objecte del servei en català. A aquest efecte, l’empresa contractista haurà 

d’adoptar les mesures de formació dels seu personal necessàries per garantir que el 

personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui un coneixement suficient de 

la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, informació i comunicació de 

manera fluida i adequada. 

 

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. En l’àmbit territorial 
de la Vall d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han 
d’emprar l’aranès d’acord amb la amb la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial 
d'Aran i amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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En el cas que s’hagin de lliurar manuals i documents, tant en suport paper com digital, 

relatius al servei objecte de contractació, dins dels primers quinze dies següents a l’inici de 

la prestació del servei, l’empresa contractista ha de lliurar en català els manuals i la 

documentació tècnica dels serveis objecte del contracte que es determini com a obligatòria 

en la clàusula específica del plec de prescripcions tècniques particulars. 

 

La resta de documents i informes, tant en suport paper com digital, que s’obtinguin com a 

resultat de la realització del servei s’han de lliurar també en català, d’acord amb els terminis 

establerts en el plec de prescripcions tècniques particulars.  

 

En tot cas, la seva exigència i termini, s’especificarà també en l’apartat D2 del quadre de 

característiques del contracte. 

 

Les unitats de recepció del contracte hauran de comprovar el compliment efectiu de les 

clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català i hauran de fer-hi 

referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

 

21.4 Tractament de dades de caràcter personal 

 

L’execució de l’objecte del contracte no implica el tractament de dades personals. No 
obstant això, en cas que el personal de l’empresa contractista accedeixi a dades personals 
incidentalment, quedarà subjecte al compliment del Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i 
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, d’ara endavant RGPD i a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma 
immediata, qualsevol incidència que es produeixi durant l’execució del contracte que pugui 
afectar la integritat o la confidencialitat de les dades de caràcter personal tractades per 
l’Administració contractant, la qual haurà d’anotar-ho al Registre d’incidències. 
 
L’incompliment del que s’estableix en els apartats anteriors pot donar lloc a que l’empresa 
contractista sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim 
sancionador i de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 

 

21.5 Confidencialitat  

 

La documentació i informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de la 

prestació del contracte té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total 

o parcial per cap mitjà o suport, ni tractament o edició informàtica, ni transmissió a tercers 

fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte, fins i tot entre la resta del personal 

que tingui o pugui tenir l’empresa que presta el servei.  El deure de confidencialitat del 

contractista s’haurà de mantenir durant un termini de cinc anys des del coneixement de la 

informació, tret que el Quadre de Característiques d’aquest Plec o el contracte estableixin un 

termini més llarg que, en tot cas, haurà de ser definit i limitat en el temps. 
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21.6 Propietat intel·lectual 

En el cas que l’objecte del contracte comporti realitzar obres o creacions subjectes a la 

normativa de propietat intel·lectual, el o la contractista cedirà a l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya gratuïtament i amb caràcter d’exclusiva, sense límit de temps i per 

a tot l’àmbit territorial universal, els drets d’explotació de la propietat intel·lectual de les obres 

realitzades per a la prestació de l’objecte contractual, en qualsevol forma i, en especial, en 

totes les seves modalitats d’explotació, inclosa l’explotació en xarxa d’Internet, del dret de 

reproducció, distribució, comunicació pública i transformació (actualització, traducció i 

qualsevol altra modificació que pugui derivar en una altra obra).  

  

La cessió en exclusiva en els termes que estableix el paràgraf precedent s’efectua també als 

efectes que l’Administració de la Generalitat de Catalunya, com a cessionària en exclusiva 

dels drets d’explotació dels drets d’autor de les creacions realitzades per a la prestació de 

l’objecte contractual (dibuixos, logotips, textos, eslògans, gràfics, etc.), pugui enregistrar-los, 

si s’escau, com a titular dels drets de la propietat industrial derivats de totes aquestes 

creacions (marca o nom comercial). 

 

La cessió de drets prevista en aquesta clàusula s’aplicarà també en el cas d’elements creats 

o produïts (fotografies digitals, etc.) per persones o empreses que hagin estat 

subcontractades per l’empresa adjudicatària, i a aquest efecte, l’empresa adjudicatària haurà 

d’acreditar la cessió esmentada. Aquests drets es cediran a l’Administració de la Generalitat 

també en exclusiva, sense límit de temps i per l’àmbit territorial universal en totes les seves 

modalitats d’explotació, inclosa la xarxa d’Internet: el dret de reproducció, distribució o 

comunicació pública. 

 

A més, el o la contractista assumeix també l’obligació de respondre i indemnitzar contra tota 

responsabilitat de qualsevol naturalesa(incloses les quantitats reclamades per les societats 

de gestió col•lectiva de drets de propietat intel•lectual) originada o relacionada amb 

reclamacions que l’Administració de la Generalitat de Catalunya pugui rebre sobre el fet que 

l’explotació dels treballs, peces, icones, materials i en general qualsevol creació produïda 

per a l’objecte d’aquesta contractació, infringeixin drets de propietat intel·lectual i/o industrial 

de tercers. 

 

Així mateix, la propietat dels materials se cedirà per l’empresa contractista a l’Administració 

de la Generalitat de Catalunya i ningú podrà fer-ne ús sense l’autorització d’aquesta 

Administració. 

 
La signatura del corresponent contracte suposarà la formalització de les cessions previstes 
en aquesta clàusula. 
 

 

 

 

 

21.7 Despeses de formalització i altres 
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El contractista s’ha de fer càrrec de les despeses derivades de la formalització del contracte 

i de qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i 

condicions que aquestes assenyalin. 

 

21.8 Condicions especials d’execució. 

 

Les condicions especials d’execució es concretaran en l’apartat K del quadre de 

característiques del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 202.2 LSCP. 

 

21.9 Transparència i compliment principis ètics de la contractació. 

 
D’acord amb l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, el contractista es compromet a facilitar la informació que 
sigui necessària per donar compliment a les obligacions establertes per la Llei esmentada. 
 
Per tal de donar compliment a l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, l’empresa contractista ha 
d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta  que s’estableixen en 
la clàusula 32 d’aquest plec. 
 
21.10 Resolució d’incidències 
 
El contractista tindrà dret a conèixer i a ser escoltat sobre les observacions que es formulin 
en relació amb el compliment de la prestació contractada. 
 
Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i el contractista en l’execució del 

contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat de 

modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori, 

segons el que es preveu al article 191 LCSP. 

 

Vint-i-dosena. Prerrogatives de l’Administració  

 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 

contractació ostenta la prerrogativa d’interpretar els contractes, resoldre els dubtes que 

ofereixi el seu compliment, modificar-los per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 

imputable al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre’n l'execució (art. 190, 

paràgraf primer, LCSP), acordar la resolució i els seus efectes. L’òrgan de contractació  

també té facultats d’inspecció, en els termes previstos a l’article 190, paràgraf segon, LCSP. 

 

Els acords de l’òrgan de contractació, en l’exercici de les seves prerrogatives, tenen caràcter 

immediatament executiu i exhaureixen la via administrativa.  

 

 

 

 

Vint-i-tresena. Modificació del contracte  (art 204 LCSP) 
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Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot introduir les modificacions 

següents: 

 

1. Les previstes en l’apartat R2 del quadre de característiques del contracte. 

Aquestes modificacions podran afectar fins a un màxim del 20% del preu inicial quan 

en els plecs de clàusules administratives particulars s'hagués advertit expressament 

d'aquesta possibilitat. 

 

2. La cessió del contracte, en els termes previstos a la clàusula 25a.  

 

3. La revisió de preus, en el cas que s’admeti en el R1 del quadre de característiques 

del contracte, d’acord amb la legislació vigent, en els termes previstos a la clàusula 

27a. 

 
4. Les modificacions per situacions de reducció, contenció o modificació de la despesa 

per raons pressupostàries, derivades de l'aplicació de les mesures d'estabilitat 

pressupostària, d’ acord amb la DA 1a de la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que com a màxim podran 

suposar una minoració del preu del contracte de fins a un màxim d’un 40%. 

 

5. La successió del contractista per fusió, absorció, escissió, o transmissió del patrimoni 

empresarial o branca de l’activitat, en els termes previstos a l’article 98 LCSP. 

 
6. Les prestacions addicionals  estrictament necessàries i no incloses en la contractació 

original que únicament pugui dur a terme el contractista per raons econòmiques o 

tècniques, amb un límit màxim global del 50% del preu inicial del contracte (iva 

exclòs) 

 

7. Les modificacions que derivin de circumstàncies sobrevingudes i imprevisibles en el 

moment de la licitació, amb un  límit del 50% del preu inicial del contracte (iva exclòs). 

 

8. Les modificacions no previstes en els apartats anteriors només podran efectuar-se 
quan es justifiqui adequadament alguna de les circumstàncies establertes a l’article 
art. 205  LCSP. Aquestes modificacions no poden afectar les condicions essencials de 
licitació i adjudicació del contracte.  

 

El procediment de modificació serà el previst a l’article 191 LCSP. 

 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu preu total experimenti variació, 

la garantia constituïda s’haurà de reajustar perquè es mantingui la deguda proporció amb el 

nou preu modificat, en el termini de quinze dies comptats des de la data en què es notifiqui a 

l’empresa contractista l’acord de modificació (art. 109.3 LCSP). A aquests efectes, no es 

consideraran les variacions de preu que es produeixin com a conseqüència d’una revisió de 

preu de conformitat amb el que disposen els articles 103-105 LCSP.  

 

En el cas que la garantia no es reposi en el supòsit esmentat o en el supòsit que es fessin 

efectives sobre la garantia penalitats o indemnitzacions, l’Administració pot resoldre el 

contracte.  
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Vint-i-quatrena. Suspensió del contracte  

 

En el cas que l’Administració acordi la suspensió del contracte, d’ofici o a sol·licitud del 

contractista, s’ha d’aixecar l’acta de suspensió en què es configuraran les circumstàncies 

que l’han motivat i la situació de fet en l’execució del contracte, de conformitat amb el que 

disposa l’article 208 LCSP. 

 

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

causin, d’acord amb el que disposa l’article 208.2 LCSP.  

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I REVISIÓ DE 

PREUS.  

 

Vint-i-cinquena. Cessió dels contractes. 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l’empresa contractista 

a un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 

determinant de l’adjudicació del contracte i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 

competència en el mercat, prèvia autorització expressa de l’Administració, i quan es 

compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP. 

 

Vint-i-sisena. Subcontractació 

 

26.1 El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 

d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat L del quadre de 

característiques i pel/s percentatge/s que expressament es determina/en en aquest mateix 

apartat (art. 215 LCSP), llevat que la prestació, o part d’aquesta hagi de ser executada 

directament pel contractista. 

 

26.2 La celebració de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits que 

s’estableixen en l’article 215.2 LCSP. 

 

26.3 La infracció de les condicions establertes en l’article 215.2 LCSP anteriorment esmentat 

per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud del 

subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les 

que fan urgent la subcontractació, poden donar lloc en funció de la situació, a la imposició al 

contractista d’un penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte o a la resolució del 

contracte, en cas d’incompliment de l’obligació principal  o de les obligacions essencials del 

contracte (art.215.3 LCSP). 

 

26.4 Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal qui 

assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració. 

El coneixement que l’Administració tingui dels contractes celebrats o l’autorització que 

atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.  
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26.5 En cap cas poden concertar-se pel contractista l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o compreses en 

algun dels supòsits de l’article 71 LCSP, en relació amb l’article 215.5 LCSP. 

 

26.6 El contractista ha d’informar als representants dels treballadors de la subcontractació, 

d’acord amb la legislació laboral. 

 

26.7 El pagament a subcontractistes i subministradors es regeix pel que disposa l’article 
216 LCSP.  
 

26.8 Les actuacions de comprovació i d'imposició de penalitats per l'incompliment en el 

pagament a subcontractistes seran obligatòries per a les Administracions Públiques en els 

contractes de serveis el valor estimat superi els 5 milions d'euros i en els quals l'import de la 

subcontractació sigui igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als 

pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el contractista 

principal el compromís de realitzar determinades parts (art.217.2 LCSP). 

 

26.9 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació relativa a la informació facilitada sobre la subcontractació que es produeixi 

durant l’execució del contracte (art. 71.5 Directiva 2014/24/UE). 

 

Vint-i-setena. Revisió de preus. 

 

La procedència i límits de la revisió de preus es regulen a l’article 103 LCSP. 

 

Per a aquest contracte, la procedència o no de la revisió de preus i la fórmula de revisió es 

detalla a l’apartat R del quadre de característiques.  

 

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

Vint-i-vuitena. Recepció i liquidació 

 

La recepció i liquidació del contracte es realitza conforme el que disposa l’article 210 LCSP. 

 

Vint-i-novena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 

 

El termini de garantia és l’assenyalat a l’apartat P del quadre de característiques i 

començarà a computar-se a partir de la recepció dels serveis o de la conformitat de 

l’Administració. 

 

L’Administració ha de determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les 

prescripcions establertes per a la seva execució i compliment, i, si s’escau, ha de requerir la 

realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats en ocasió de 

la seva recepció.  
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de 

vicis o defectes imputables al contractista, pot rebutjar-la de manera que queda exempt de 

l’obligació de pagament o té dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet. 

 

Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els esmeni. 

 

Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha 

responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini 

de garantia, es procedirà a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la garantia definitiva. 

L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar a l'interessat en el termini de dos mesos des 

de la finalització del termini de garantia art.111 LCSP). 

 

 

Trentena. Resolució dels contractes: causes i efectes 

 

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les assenyalades als articles  211, 

212, 213 i 313 LCSP. A més, en aquesta licitació seran causa de resolució del contracte, les 

establertes a la clàusula 15a del Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
També són causa de resolució del contracte, per considerar-se obligacions contractuals 
essencials, les següents: 
 

a) L’incompliment de l’obligació del contractista de guardar secret respecte les dades o 
antecedents que no essent públics o notoris estiguin relacionats amb l’objecte del 
contracte.  

b) L’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta previstos en la clàusula 
31 d’aquest plec  

c) L’incompliment de les obligacions previstes en relació amb l’ús del català i, en 
general, l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que 
es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i 
de les disposicions que la desenvolupen. A aquest efecte, es tindrà en compte la 
certificació emesa per la persona designada per l’administració per dur-ne a terme el 
seguiment durant l’execució del contracte.  

d) La modificació substancial de l’objecte del contracte, en els termes previstos als 
articles 72.4 de la Directiva 2014/14/UE i 205.2 c) LCSP, segon paràgraf, que hagués 
exigit un nou procediment de contractació. 

e) El fet que l’empresa contractista hagués estat incursa, en el moment de l’adjudicació 
del contracte, en una causa d’exclusió de la licitació. 

f) El fet que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’empresa contractista per un 
incompliment greu per part d’aquesta de les obligacions establertes en els Tractats 
comunitaris i en la Directiva 2014/24/UE, declarat pel Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea. 

g) L’aplicació de mesures per raons d’estabilitat pressupostària, d’acord amb la 
disposició addicional 1a. de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic. 

h) L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en quadre de 
característiques d’aquest plec. 
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No obstant això, amb caràcter previ a l’adopció de les mesures de resolució contractual, 
l’òrgan de contractació requerirà, si s’escau, l’empresa contractista perquè compleixi les 
seves obligacions, amb aplicació del sistema de penalitats previst a l’article 192 LCSP. 
 
En tots els casos, l’aplicació de les causes de resolució es farà conforme el que disposa 
l’article 212 LCSP i seguint el procediment establert a l’article 191 LCSP. 
 

 

Trentena-unena. Règim jurídic del contracte 

 
31.1. Naturalesa del contracte 
 

Aquest contracte té caràcter administratiu, i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel plec de prescripcions tècniques que s’adjunta, les clàusules dels quals 

es consideren part integrants del contracte. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 

documents contractuals que en formen part, i també de les instruccions o altres normes que 

resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l'adjudicatari de l'obligació 

de complir-les. 

 

31.2 Normativa d’aplicació 
 
Les parts queden sotmeses expressament a la normativa següent: 

 

a) La llei 9/2017, de 8 de novembre, contractes del sector públic. 

 

b) La Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014, 

sobre la contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18, en tot el què 

sigui aplicació directa. 

 
c) La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del 

registre comptable de factures en el Sector Públic i la seva normativa de desplegament.  
 

d) El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 

Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP). 

 

e) El Reial decret 817/2009, de 8 maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

 

f) La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 

 
g) El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública. 
 

h) El Decret 96/2004, de 20 de gener, pel qual es regula la utilització dels mitjans 
electrònics, informàtics i telemàtics en la contractació de l’Administració de la Generalitat; 
al Decret 107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya, i també al Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a 
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l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració de la Generalitat i 
a la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús de mitjans electrònics al sector públic de 
Catalunya.  

 
i)  El Decret 232/2013 de 15 d'octubre, pel qual es crea la Seu electrònica i l’Ordre 

ECF/313/2008, de 23 de juny, per la qual s’aprova l’aplicació de la plataforma de serveis 
de contractació pública. 

 
j) L’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 
k)  Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el cas que no 

se’n tingui, les normes de dret privat. 

 
Les referències reglamentàries de desenvolupament de la normativa contractual anteriors a 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), s’entenen aplicables en tot allò que ni la 
contradiguin. 
 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa contractista de 
l'obligació de complir-les. 
 

 

Trenta-dosena. Principis ètics i regles de conducta 

 
D’acord amb l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació pública i bon govern, s’estableixen els principis ètics i les regles de conducta 
als quals, licitadors i contractistes, han d’adequar la seva activitat, com també els efectes del 
seu eventual incompliment: 
 
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. 
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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 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  és 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. 
 

 

Trenta-tresena. Règim de recursos 

 

1. D’acord amb l’article 44.1 a) LCSP no són susceptibles de recurs especial els contactes 

de serveis amb un valor estimat del contracte inferior o igual a 100.000 euros. 

 

Per tant, les qüestions que sorgeixin sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el 

compliment, la modificació i la resolució d’aquest contracte, es resolen per l’òrgan de 

contractació, els acords del qual posen fi a la via administrativa. 

 

Contra aquests acords, i també contra la resolució d’adjudicació, es pot interposar recurs 
potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte, o 
bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a comptar 
ambdós terminis des de l’endemà de la notificació o, si escau, de la publicació de l’acte 
impugnat, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, article 77 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 

2. Contra els actes de tràmit que es dictin en el procediment d’adjudicació i que siguin 
susceptibles d’impugnació de conformitat amb l’article 112 de la Llei 39/2015, d’1 octubre del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició, en un mes, o directament recurs contenciós administratiu, en 
dos mesos, si els ha dictat un òrgan les decisions del qual posen fi a la via administrativa, de 
conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, article 
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77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, i amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. O bé, es podrà interposar 
recurs d’alçada, en un mes, si els ha dictat un òrgan les decisions del qual no posen fi a la 
via administrativa, de conformitat els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 octubre, i 
l’article 76 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost. 
 

 

Trenta-quatrena. Jurisdicció competent 

 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per resoldre les qüestions 

litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció 

d’aquest contracte.  
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ANNEX 1:  
 
PRESENTACIÓ DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE CONTRACTACIÓ (DEUC) I 

AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ DE DADES 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 
 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI___________________,  
 

a) Presenta el Document europeu únic de contractació (DEUC),degudament emplenat i 

en annex a aquesta declaració.  

 

b) Autoritza al Departament de la Presidència a obtenir directament dels òrgans 

administratius competents les dades o documents registrals que es requereixin. En 

concret, a obtenir els certificats i documents següents: 

 

1. Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 

l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries. 

2. Certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària relatiu a l’impost 

d’activitats econòmiques. 

3. Certificat positiu de la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 

corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat 

Social. 

4. Certificat positiu acreditatiu que l’empresa es troba al corrent de les 

obligacions tributàries amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

5. Document Nacional d’Identitat (DNI) i Número d’Identificació Fiscal (NIF). 

 

c) Autoritza l’accés als Registres següents, en el cas d’estar inscrita i haver-ho indicat 
en el DEUC: 

 
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI). 

 
En el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades (ROLECE). 

 

d) Declara que l’adreça de correu electrònic on realitzar les comunicacions i 

notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM és ....................................  

 

e) Declara que, essent una empresa estrangera, es sotmetrà als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 

contracte, amb renúncia expressa del fur propi. 
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ANNEX 2: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE GRUP EMPRESARIAL 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 
 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI_________ 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa: 

 

   NO conforma grup empresarial.  

 

  SÍ, conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del Codi de 

Comerç.  

El Grup es denomina (indicar nom complet) i el conformen les entitats següents: 

 
 
1.______ 
2.______ 
(etc.) 
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ANNEX 3: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE LES 

DONES I ELS HOMES 

 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa: 

 

 NO té un nombre de treballadors superior a 250  treballadors/es  

 

 SÍ té un nombre de treballadors superior a 250  treballadors/es 

 

 Disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.  
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ANNEX 4: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN 

MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa: 

 
1. Compleix la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

2. Es compromet a realitzar les activitats pròpies i inherents a la coordinació d’activitats 

empresarials necessàries per a l’execució del contracte. 
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ANNEX 5: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN 

MATÈRIA D’INTEGRACIÓ SOCIAL DE DISCAPACITATS  

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa: 

 

 Té un nombre de treballadors inferior a 50  treballadors/es  

O bé,   

 

  Té un nombre de treballadors igual o superior a 50  treballadors/es 

 

 Està integrada per un nombre de treballadors discapacitats no inferior al 2 % de tal 

manera que el número global de treballadors en plantilla és de ................................. dels 

quals ................................. (indicar també el número) són treballadors amb discapacitat.  

 

O bé,  

 

 Ha obtingut la declaració d’excepcionalitat prevista a l’article 1 del Reial decret 364/2005 

de 8 d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la quota 

de reserva a favor dels treballadors amb discapacitat (de la qual trameto una còpia adjunta) i 

que ha adoptat les mesures alternatives previstes a l’article 2 del Reial Decret esmentat 

següents: 

 

1.______ 
2.______ 
(etc.) 
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ANNEX 6: 

DECLARACIÓ RESPONSABLE PER EMPRESES LICITADORES QUE CONCORRIN EN 
UNIONS D’EMPRESES TEMPORALS (UTE) 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

 

DECLARO sota la meva responsabilitat que l’empresa: 

 

 NO es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE). 

 

 SI, es presenta en Unió temporal d’empreses (UTE). Per tant, assumeix el compromís de 

constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatària del contracte, amb 

les dades següents: 

 

Nom empresa Percentatge de participació (%) 

  

  

 

  La persona representant de la UTE serà _____ (indicar nom complet). 
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ANNEX 7: 
 

MODEL DE PROPOSTA TÈCNICA 
(En aquesta licitació la proposta tècnica queda substituïda per una prova de 

traducció, tal com s’especifica en l’annex 3). 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

 

Dono la següent informació:  

1.Dades de l’oficina des d’on s’atendrà el servei i del responsable davant 

l’administració (nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i núm. de fax).  
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ANNEX 8: 
 
 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 

 

Núm. de l’expedient de contractació:  

 

Empresa: (indicar nom complet) 

 

El/la senyor/a _______________________, amb DNI____________ 

  

PRESENTO sota la meva responsabilitat: 

 

1. Oferta de preus unitaris  

 
 Preus unitaris (IVA exclòs) 

Conceptes 
Llenguatge general 

(1) 

Llenguatge 
d’especialitat i 

tècnic  
(2) 

Apartat I. Tasques més habituals   

Traducció del català al castellà i viceversa (A -> A) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup B a llengua grup A (B -> A) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup A a llengua grup B (A -> B) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció entre llengües grup B (B ->B) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Correcció ortotipogràfica i gramatical llengua grup A ......... €/paraula ......... €/paraula 

Apartat II. Tasques menys habituals   

Traducció de llengua grup A o B a llengua grup C (A o B ->C) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup C a llengua grup A o B (C -> A o B) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup A o B a llengua grup D (A o B -> D) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup D a llengua grup A o B (D -> A o B) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup A o B a llengua grup E (A o B -> E) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció de llengua grup E a llengua grup A o B (E -> A o B) ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció jurada de llengües grup A o B a llengües grup D o E (A->D o E)  ......... €/paraula ......... €/paraula 

Traducció jurada de llengües grups D o E a llengües grup A o B (D o E->A o B)  ......... €/paraula ......... €/paraula 

Correcció ortotipogràfica i gramatical llengua grups B, C, D i E ......... €/paraula ......... €/paraula 

 
NOTA: (1) S’entén per llenguatge general els textos planers, divulgatius, informatius, etc. 

   (2) S’entén per llenguatge d’especialitat i tècnic el llenguatge d’àmbits específics. 

 

Grups d’idiomes: 

A: català i castellà 
B: anglès, francès, italià, portuguès, gallec 
C: alemany, èuscar, neerlandès, occità 
D: búlgar, danès, eslovac, eslovè, estonià, finès, grec, hongarès, letó, lituà, maltès, noruec, polonès, romanès, 
rus, serbocroat, suec, txec, i altres llengües de nivell de dificultat similar. 
E: àrab, hebreu, xinès, japonès, turc, i altres llengües de nivell de dificultat similar. 
 
Recordatori: Les ofertes han de seguir el model establert i cal presentar ofertes vàlides per la totalitat dels  preus 
unitaris: no es pot incloure cap valor 0,000 o negatiu ni incloure imports que superin els preus unitaris màxims 
fixats en el quadre de la clàusula 6.1 del Plec de prescripcions tècniques. Finalment, els preus unitaris oferts 
s’hauran de presentar a nivell de 3 decimals.  

Les ofertes que no compleixin algun dels requeriments establerts en l’apartat anterior seran excloses d’aquesta 
licitació.  
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2. Oferta de reducció de terminis 

 
Reducció dels terminis de lliurament normal (cal indicar el nombre d’hores que es redueix 

respecte el termini establert en el plec de prescripcions tècniques). 

Fins a 20  fulls ..................................................................................... hores laborables/reducció 

Fins a 50  fulls ..................................................................................... hores laborables/reducció 

Fins a 100 fulls .................................................................................... hores laborables/reducció 

Fins a 200 fulls .................................................................................... hores laborables/reducció 

 
Reducció dels terminis de lliurament urgent (cal indicar el nombre d’hores que es redueix respecte 

el termini establert en el plec de prescripcions tècniques). 

Fins a 20  fulls ..................................................................................... hores laborables/reducció 

Fins a 50  fulls ..................................................................................... hores laborables/reducció 

Fins a 100 fulls .................................................................................... hores laborables/reducció 
 

Fins a 200 fulls .................................................................................... hores laborables/reducció 

 

*S’entén per hores laborables, les hores compreses entre les 9:00h i les 18:00h, de dilluns a     
divendres (dies  no festius a Barcelona ciutat). 

 

 
Recordatori: Les ofertes han de seguir el model establert i cal presentar ofertes vàlides de reducció en cada 
concepte: No es poden deixar algunes o totes les caselles en blanc ni posar una reducció amb valor 0 o 
negatiu.  

Tampoc es podrà superar la reducció dels terminis màxims fixats per a  cadascun dels lliuraments que 
s’exposen en la taula de reducció permesa per a cadascun dels lliuraments de l’annex 10. 

Les ofertes que no compleixin algun dels requereiments establerts en l’apartat anterior tindran una valoració 
de 0 punts, en la casella corresponent, sense que sigui aplicable cap fórmula. 

Només es valoraran les hores senceres laborables. En aquelles ofertes que es facin constar fraccions d’hora 
es valoraran exclusivament l’hora sencera ofertada i, en cap cas, la fracció d’hora. Les ofertes amb valors 
inferiors a una hora tindran una valoració de 0 punts, sense que sigui aplicable cap fórmula. 
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ANNEX 9: 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS REQUEREIX UN JUDICI DE 
VALOR.  

 

Les ofertes es valoraran d’acord amb els criteris següents: 
 

1. Prova de traducció: Valoració de 0 a 50 punts 
 

 
Prova de traducció: a fi d’avaluar la qualitat tècnica del servei ofert per cadascuna de les 
empreses que licitin en aquest contracte, el Departament de la Presidència realitzarà una 
prova de traducció. 
 
La data de la realització de l’esmentada prova serà publicada al perfil del contractant 
del Departament de la Presidència. 

 
El dia indicat per l’òrgan de contractació, el Departament de la Presidència farà arribar als 
licitadors, per correu electrònic textos que s’indiquen a continuació, els quals s’hauran de 
traduir i retornar per correu electrònic al Departament de la Presidència en un termini de 7 
hores: 
 

 un text d’1 full que s’haurà de traduir del català a l’anglès 

 un text d’1 full que s’haurà de traduir de l’anglès al català 
 
En el cas que el licitador presenti la prova fora del termini establert, restarà exclòs d’aquesta 
licitació. 
       
D’aquests textos traduïts es valoraran els següents aspectes, d’acord amb la puntuació que 
s’indica a continuació: 

 

 Grau d’adequació al missatge de l’autor (fins a 10 punts del text traduït del català a 
l’anglès i fins a 10 punts del text traduït de l’anglès al català). TOTAL: 20 punts 
 

 Grau de conformitat amb el sistema, la norma i l’ús de la llengua traduïda (fins a 10 
punts del text traduït del català a l’anglès i fins a 10 punts del text traduït de l’anglès 
al català). TOTAL: 20 punts 

 

 Grau d’adequació dels termes específics que s’utilitzin (fins a 5 punts del text traduït 
del català a l’anglès i fins a 5 punts del text traduït de l’anglès al català). TOTAL: 10 
punts 

 
El Departament de la Presidència exigirà a l’adjudicatari el nivell exigit en aquesta prova, 
com a mínim. 
 
La puntuació mínima a assolir en aquesta prova ha de ser de 35 punts. Les empreses 
que no assoleixin aquest llindar mínim, seran excloses d’aquesta licitació. 
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ANNEX 10: 

CRITERIS DE VALORACIÓ D’ADJUDICACIÓ LA VALORACIÓ DELS QUALS ES 
PRODUEIX DE FORMA AUTOMÀTICA PER APLICACIÓ DE FÓRMULES 

 
Les ofertes es valoraran d’acord amb els criteris següents: 
 
1.Oferta econòmica: Valoració de 0 a 40 punts, desglossat de la següent manera: 
 

1.1 Valoració apartat I. Tasques més habituals: fins a 25 punts 
1.2 Valoració apartat II. Tasques menys habituals: fins a 15 punts 

 
L’oferta econòmica, conformada per la totalitat dels preus unitaris oferts per les empreses 
licitadores per als conceptes que s’especifiquen en la clàusula 6.1 del Plec de prescripcions 
tècniques, obtindrà un màxim de 40 punts. 
 
Per a cada apartat, es donarà la puntuació màxima a l’empresa licitadora que ofereixi el preu 
total més baix, sumats els preus unitaris oferts per a tots els conceptes del grup 
corresponent. A la resta d’empreses, es donarà la puntuació inversament proporcional 
d’acord amb les fórmules següents: 
 

Apartat I. Tasques més habituals: 
 

 

                                                       Oferta més baixa (suma preus unitaris apartat I) x 25 
Puntuació oferta que es valora  =  ----------------------------------------------------------------------- 
                                                       Oferta empresa que es valora (suma p.u.apartat I) 
 

Total 
puntuació 
Apartat I: P1 
 

Apartat II. Tasques menys habituals: 
 

 

                                                       Oferta més baixa (suma preus unitaris apartat I) x 15 
Puntuació oferta que es valora  =  ----------------------------------------------------------------------- 
                                                       Oferta empresa que es valora (suma p.u.apartat II) 
 

Total 
puntuació 
Apartat II: P2 
 

 
Puntuació total oferta que es valora = P1+P2  
 
Les ofertes han de seguir el model establert a l’oferta (Annex 2) i cal presentar ofertes 
vàlides per la totalitat dels  preus unitaris: no es pot incloure cap valor 0,000 o negatiu 
ni incloure imports que superin els preus unitaris màxims fixats en el quadre de la 
clàusula 6.1 del Plec de prescripcions tècniques. Finalment, els preus unitaris oferts 
s’hauran de presentar a nivell de 3 decimals.  

Les ofertes que no compleixin algun dels requereiments establerts en l’apartat anterior 
seran excloses d’aquesta licitació.  

 
2. Reducció dels terminis en el lliurament de traduccions. Valoració fins a 10 punts. 

 
La puntuació màxima que podran rebre les ofertes presentades serà la següent: 
 

Valoració de la reducció dels terminis de lliurament  lliurament urgent lliurament normal 

 
Fins a 20  fulls ...........................................................  
 
Fins a 50  fulls ...........................................................  
 
Fins a 100 fulls ..........................................................  
 
Fins a 200 fulls ..........................................................  

 
fins a 1,25 punts 
 
fins a 1,25 punts 
 
fins a 1,25 punts  
 
fins a 1,25 punts 

 
fins a 1,25 punts 
 
fins a 1,25 punts 
 
fins a 1,25 punts 
 
fins a 1,25 punts 
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Per a determinar la puntuació de cadascuna de les reduccions ofertades, s’aplicarà la 
fórmula que s’indica a continuació: 

 
           

           
            Reducció del termini ofertat que es valora x 1,25 

Puntuació reducció oferta que es valora  =   -------------------------------------------------------------------------- 
                                   Reducció més alta ofertada   

 

 
Aquesta fórmula s’aplicarà a cada un dels terminis de reducció ofertats. L’oferta de 
reducció més alta rebrà la màxima puntuació i la resta es puntuarà proporcionalment 
segons l’aplicació de la fórmula anterior. 
 

Les ofertes han de seguir el model establert i cal presentar ofertes vàlides de 
reducció en cada concepte: No es poden deixar algunes o totes les caselles en 
blanc ni posar una reducció amb valor 0 o negatiu.  

Tampoc es podrà superar la reducció dels terminis màxims fixats per a  cadascun 
dels lliuraments que s’exposen en la taula de sota. 

Les ofertes que no compleixin algun dels requereiments establerts en l’apartat anterior 
tindran una valoració de 0 punts, en la casella corresponent, sense que sigui 
aplicable cap fórmula. 

 

Taula de reducció màxima permesa per a cadascun dels lliuraments: 

 

Reducció màxima dels terminis de lliurament  
lliurament urgent 

(màxim reducció 
hores laborables*) 

lliurament normal 
(màxim reducció 

hores laborables*) 

 
Fins a 20  fulls ...........................................................  
 
Fins a 50  fulls ...........................................................  
 
Fins a 100 fulls ..........................................................  
 
Fins a 200 fulls ..........................................................  

 
3 hores / reducció 
 
6 hores / reducció 
 
6 hores / reducció 
 
6 hores /reducció 
 

 
9 hores / reducció 
 
9 hores / reducció 
 
9 hores / reducció 
 
9 hores / reducció 
 

 
 
*S’entén per hores laborables, les hores compreses entre les 9:00h i les 18:00h, de 
dilluns a divendres (dies  no festius a Barcelona ciutat). 

 
Només es valoraran les hores senceres laborables. En aquelles ofertes que es 
facin constar fraccions d’hora es valoraran exclusivament l’hora sencera ofertada 
i, en cap cas, la fracció d’hora. Les ofertes amb valors inferiors a una hora tindran 
una valoració de 0 punts, sense que sigui aplicable cap fòrmula. 
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