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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES 
 
 
A.- OBJECTE DELCONTRACTE 

 

Contractació dels serveis de traduccions de documentació produïda per l’Agència 
Catalana de l’aigua en català a altres idiomes com l’anglès, el francès i l’occità. 
Principalment es traduirà el web de l’ACA i els aplicatius derivats, així com alguns dels 
documents més importants de la planificació de l’ACA 
 

Possibilitat licitar per lots:        Sí          No 
 

Justificació en cas de no licitar per lots 
 

No és pot dividir en lots el contracte al ser documentació de la mateixa tipologia i amb el 
mateix contingut tècnic, relacionat l’un amb l’altre. Sempre orientat a la divulgació. 

 
 

 Possibilitat licitar per sublots 
 Limitacions en lots: 

 
Contracte Reservat: 

 Centre Especial d’ocupació 
 Empreses inserció social 
 Altres (especificar) 

 

CPV 79530000-8 Serveis de traducció 

 
 
B.- DADES ECONÒMIQUES  

 
B.1 Determinació del preu: 
 

 :Preu alçat 

  Preus unitaris: 
 
B.2 Valor estimat del Contracte i mètode aplicat pel seu càlcul: 
 

 total 
Import licitació (IVA exclòs) 20.000,00 € 
Increment unitats execució - 
Import de les modificacions previstes (IVA exclòs) - 
Pròrroga/gues (IVA exclòs) 14.000,00 € 

TOTAL VALOR ESTIMAT 34.000,00 € 
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Respecte a l’import de la pròrroga s’estima en una quantitat inferior a la prevista en el 
contracte, ja que si és necessària, serà per finalitzar treballs pendents de traducció, la 
quantia dels quals serà inferior als previstos en el 2019. 
 
B.3 Pressupost Base Licitació: 

 
IMPORT LICITACIÓ 20.000,00 € 
IVA 21% 4.200,00 € 
TOTAL 24.200,00 € 

 
 
Grups de llengües:  
A: català, castellà i occità (estàndard i aranès)  
B: anglès, francès, i altres llengües d’alfabet llatí  
 
Conceptes  Preus unitaris màxims (IVA exclòs)  

Apartat I. Tasques més habituals  

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,09 €/paraula  

Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,12 €/paraula  

Apartat II Traduccions jurades  

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,11 €/paraula  

Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,15 €/paraula  

Apartat I. Traduccions urgents  

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,10 €/paraula  

Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,13 €/paraula  

 
 
B.4 Existència de crèdit 
 

Exercici pressupostari Centre de cost Compte comptable 
Descripció compte 

comptable import 

2019 C10800 0000623000 
Altres despeses 
operatives 20.000,00 € 

 
C.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  

Termini d’execució: 1 any 
 

Possibilitat de pròrrogues 

Termini de preavís: 2 mesos 

Termini de la pròrroga: 1 any 

 
Lloc d’execució del contracte: Catalunya 
Termini de garantia: no se’n preveu 
 
D.- PROGRAMA DE TREBALLS 

 
S’haurà de presentar un programa de treballs pel posterior seguiment de les tasques. El 
programa haurà de detallar actuacions per presa a nivell setmanal i entrega de 
documentació tècnica requerida 
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E.- ADMISSSIÓ DE VARIANTS  

 
No aplica 
 
F.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
Forma de tramitació: 

 ordinària 
 urgent 
 Anticipada 

 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de l’article 159 
LCSP. 
 
Presentació ofertes mitjançant eina de sobre digital. 
 
G.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 Únic Criteri: 
 Pluralitat de criteris: 

 
 
S’adjudicarà el contracte al licitador que obtingui la major puntuació sobre 100 punts  
 
En primer lloc a cadascun dels preus unitaris presentats en l’oferta que són: 
 

Preu unitari de traducció entre llengües del grup A (A    A) de l’apartat I Tasques 
més Habituals. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A/B (A     B) de l’apartat I 
Tasques més Habituals. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A/B (A    B) de l’apartat I Tasques 
més Habituals. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A (A   A) de l’apartat II 
Traduccions jurades. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A/B (A    B) de l’apartat II 
Tasques més Habituals. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A (A   A) de l’apartat III 
Traduccions urgents. 
 
Preu unitari de traducció entre llengües del grup A/B (A    B) de l’apartat III 
Traduccions urgents. 

 
s’aplicarà la fórmula següent: 
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PV=[1-(Ov-Om) / Pl]   
 
En el qual PV és la puntuació del preu unitari a valorar de l’oferta presentada per cada 
empresa licitador, Ov és el preu unitari de l’apartat a valorar, Om és preu unitari de 
l’oferta econòmica més baixa de l’apartat a valorar i PL el pressupost de licitació del preu 
unitari a valorar. 
 
Obtinguda la puntuació per cada preu unitari a valorar es procedirà a fer el següent 
càlcul: 
 
Of= (PV1 x 30) + (TDH2 x 30) + (TDH3 x 10) (TDH4 x 10) (TDH5 x 10) (TDH6 x 10) 
 
on:  
 
 PV1 és la puntuació obtinguda en la valoració del preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A (A      A) de l’apartat I Tasques més Habituals. 
 
 PV2 és la puntuació obtinguda en la valoració del preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A/B (A      B) de l’apartat I Tasques més Habituals. 
 
 PV3 és la puntuació obtinguda en la valoració del preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A (A    A) de l’apartat II Traduccions jurades. 
 
-PV4 és la puntuació obtinguda en la valoració del preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A/B (A     B) de l’apartat II Tasques més Habituals. 
 
 PV5 és la puntuació obtinguda en la valoració el preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A (A     A) de l’apartat III Traduccions urgents. 
 
-PV6 és la puntuació obtinguda en la valoració el preu unitari de traducció entre llengües 
del grup A/B (A     B) de l’apartat III Traduccions urgents. 
 
 
H.- Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 
No se’n preveuen 
 

I.- ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES O 
PER LES EMPRESES PROPOSADES COM ADJUDICATÀRIES 

 

 
J.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 
Àrea/Divisió promotora Nom 

Direcció Jordi Agustí Vergés  
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K.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  

 
Són condicions especials en relació amb l’execució del contracte i seran d’obligat 
compliment per part de l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa 
o les empreses subcontractistes, les següents . 
 

 L’empresa contractista haurà d’aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del 
treball i la vida familiar del personal adscrit a l’execució del contracte. 

 
L’empresa i els seus treballadors i col·laboradors que participin en l’execució 
d’aquest contracte guardaran absoluta reserva de tots els termes i matèries a què 
tinguin accés com a conseqüència de l’execució del contracte i en relació amb els 
documents que no tinguin finalitat de publicació o exposició pública, així com 
d’usar o revelar a tercers les dades de caràcter personal que figurin en els 
documents. 

 

 Així mateix, per la correcte execució del contracte, l’empresa contractista haurà 
de: 

 
- Adscriure com a mínim 2 persones amb llicenciatura de traducció, de les 

quals una ha de disposar l’especialitat en llengua anglesa. 
 

- Disposar dels programes informàtics presents habitualment en el mercat i 
més comunes, bases de dades terminològiques, memòries de traducció, 
programari de correcció ortogràfica i gramatical automàtica. 

 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, i el seu 
incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’art. 
202.3 de la LCSP. 
 
 

L. RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA DEL 
SEGUIMENT I EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL CONTRACTE 

 
Samuel Reyes López, Adjunt a Direcció. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Adjunt a Direcció. 
 
 
M.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA 

 
No se’n preveuen 
 

N.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 
No aplica 
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O.- SUBCONTRACTACIÓ  

 
Per a l’execució de l’objecte d’aquesta contractació es permet una subcontractació 
màxima del 30% dels encàrrecs. 
 
 

P. REVISIÓ DE PREUS 

 
No aplica



 

 

 

I DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Primera. Objecte del contracte 

 
1.1 Amb aquest expedient es preveu contractar els serveis de traduccions de 
documentació produïda per l’Agència Catalana de l’aigua en català a altres idiomes com 
l’anglès, el francès i l’occità. Principalment es traduirà el web de l’ACA i els aplicatius 
derivats, així com alguns dels documents més importants de la planificació de l’ACA. 
 
Els serveis que preveu l’objecte d’aquest contracte són principalment la traducció de tot 
tipus de documentació escrita, d’acord amb els criteris establerts en el Plec de 
Prescripcions Tècniques que s’adjunta. 
 
Llengües d’alfabet llatí: castellà, anglès, occità, francès, i d’altres de similars.  
 
La llengua d’origen de la major part dels documents a què fa referència el paràgraf 
anterior 
 
1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la que consta en l’apartat A del quadre de característiques. 
 
 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte. 

 
Al tractar-se d’una traducció de documents destinats a la difusió pública, bàsicament via 
web de l’ACA i en altres aplicatius derivats, precisen d’una qualitat i uns estàndards 
tècnics que una mera traducció feta per personal no qualificat no pot garantir. 
 
No existeixen els recursos propis per fer les traduccions de qualitat als idiomes abans 
numerats. Internament es traduirà al Castellà però a la resta d’idiomes s’ha de fer per 
especialistes. 
 
 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i certificat existència de crèdit. 

 
3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el de preu unitari, d’acord 
amb el que s’indica en l’apartat B.1 del quadre de característiques. 
 
En el pressupost s’entenen incloses totes les despeses que l’empresa adjudicatària hagi 
de realitzar per al normal compliment de les prestacions contractades, com són les 
despeses generals, financeres, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, 
honoraris i salaris del seu personal a càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, 
comissions i tota classe d’impostos que gravin l’activitat contractada. 
 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen l’apartat B.2 del quadre de característiques. 
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Si el sistema de determinació del preu es realitza mitjançant unitat d’execució, es podrà 
incrementar el nombre d’unitats fins el percentatge del 10% del preu del contracte, 
sense que sigui necessari tramitar el corresponent expedient de modificació, recollint-se 
en la liquidació del contracte. 
 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala com a màxim en l’apartat B.3 
del quadre de característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, 
en virtut d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu 
màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i 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. 
 
De conformitat amb la DA 33 LCSP, la quantia màxima del pressupost base es considera 
estimativa i té caràcter de pressupost màxim i limitatiu d’aquest contracte condicionat a la 
quantitat de serveis que efectivament porti a terme l’empresa contractista en funció dels 
serveis requerits, aplicant els corresponents preus unitaris. En qualsevol cas, no es 
garanteix cap volum mínim de despesa. 
 
Tot i que hi hagi una baixa en el preu de les diferents traduccions, l’Agència disposarà per 
aquest contracte la totalitat del pressupost estimat, podent executar traduccions fins 
exhaurir aquest pressupost. L’adjudicatari només facturarà les traduccions efectivament 
realitzades 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al 
pagament del contracte d’acord amb el que s’indica en l’apartat B.4 del quadre de 
característiques. 
 
 

Quarta. Termini de durada del contracte. 

 
4.1 El termini de durada del contracte és d’1 any. El termini comença a comptar des del 
dia següent a l’acceptació de la notificació per part de l’adjudicatari de la resolució 
d’adjudicació del contracte. S’haurà de tenir en compte el que disposa l’article 29 LCSP. 
 
4.2 S’ha previst una possible pròrroga per un termini d’un any. En aquest cas, la pròrroga 
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista, 
sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos d’antelació a l’acabament del termini 
de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit de les 
parts. 
 
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 
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5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives. A més, es regeix per la normativa en matèria de contractació pública 
continguda, principalment, en les disposicions següents: 
 
a) 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. 
 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 
 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 
817/2009). 
 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 
 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
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 adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
 

Sisena. Existència de variants. 

 
No s’aplica 
 
 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
7.1 La tramitació de l’expedient és la que es disposa a l’apartat F del quadre de 
característiques. 
 
7.2 L’adjudicació del contracte es realitzarà per l’òrgan de contractació mitjançant el 
procediment d’adjudicació és l’obert simplificat abreujat previst a l’apartat 6 de 
l’article 159. 
 
L’Òrgan de contractació avaluarà les ofertes d’acord a criteris quantificables a través de la 
mera aplicació de les formes establertes en aquests plecs. 
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Els criteris que han d’utilitzar-se per l’adjudicació, són els que figuren en l’apartat G del 
quadre de característiques, amb la ponderació atorgada a cadascun d’ells, o quan la 
ponderació atribuïda a cadascun d’ells, o quan per raons objectives degudament 
justificades, no sigui possible ponderar els criteris escollits, aquests s’enumeraran per 
ordre decreixent d’importància. 
 
7.3 Quan s’assenyali un únic criteri d’adjudicació, aquest haurà d’estar relacionat amb els 
costos, podent ser el preu o un criteri basat en la rendibilitat, com el cost del cicle de vida 
calculat d’acord amb el que estableix l’article 148. 
 
El criteri objectiu d’adjudicació, serà el que s’indica en l’apartat G del quadre de 
característiques. 
 
 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics. 

 
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 
 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el document que s’indica en la clàusula 
tretzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin 
facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha 
posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, 
mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha 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 part de l’empresa a qui s’adreça.  
 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure 
com a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les 
novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça 
web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 
https://contractaciopublica.gencat.cat 
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Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler 
d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i 
hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa 
tant a la licitació, com al contracte. 
 
A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, 
prèvia l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de 
serveis adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a 
cada empresa licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió 
d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat 
“Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del 
certificat digital requerit. 
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès 
a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta 
dels Estats membres”. 
 
(Tal com estableix l’article 22 d’aquesta mateix Reglament, la Comissió posa a disposició 
del públic, mitjançant un canal segur, la informació relativa a les llistes de confiança de 
cada Estat membre, on es publiquen els serveis de certificació qualificats a admetre). 
 
Llista: https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl- mp.xml 
https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-mp.xml 
 

Eina de consulta: http://tlbrowser.tsl.website/tools/) 
 
 

Novena. Aptitud per contractar. 

 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin 
les condicions següents: 
 

- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; 

 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per 
qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

https://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/trusted-list/tl-%20mp.xml
http://tlbrowser.tsl.website/tools/)
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- Posseir la solvència exigida; 

 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
dur a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte, les quals han 
d’estar compreses dins de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les 
empreses licitadores, segons resulti dels seus estatuts o de les seves regles 
fundacionals 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 
contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 
moment de la formalització del contracte. 
 
 

Desena. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic. 

 
De conformitat amb l’article 159.4. a) i 6 LCSP, tots el licitadors que es presentin a 
licitacions realitzades a través del procediment simplificat abreujat hauran d’estar inscrits 
en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya o en el 
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic, en la data final de 
presentació d’ofertes. 
 
 

II DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ 
I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

Onzena. Publicitat. 

 
L’anunci de licitació del contracte es publicarà en el perfil del contractant. 
 
Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà disponible per 
medis electrònics des del dia de la seva publicació en el perfil del contractant. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de 
l’espai virtual de la licitació amb una anticipació a dos dies abans de la finalització del 
termini de presentació de les proposicions. Aquestes preguntes i respostes seran 
públiques i accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de 
contractant de l’òrgan 
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat) 
 
 
Dotzena. Presentació de documentació i de proposicions. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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12.1 Les empreses poden presentar a una oferta o varis en funció dels lots previstos. 

 
12.2 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les 
seves ofertes en un únic sobre, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de 
licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
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. 
 
En cap cas, la tramitació d’urgència de l’expedient implicarà la reducció dels terminis de 
presentació d’ofertes. 
 
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. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i 
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau. Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el 
moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el desxifrat dels 
documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar 
correctament aquesta clau, 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. 
 
L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic 
assenyalat en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin 
a l’eina web de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que 
correspongui. 

 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’acte d’obertura dels sobres, en 
la data i l’hora establertes. 
 
Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del 
termini establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà 
accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de 
l’eina de Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es 
clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut 
xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva 
oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 
 
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. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
sobre digital 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/ind 
ex.xhtml 
 

12.3 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 produir 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 proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 
 
12.4 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. 
 



 
 

17 

 

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, l’Òrgan 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, l’Òrgan de Contractació podrà acordar l’exclusió de l’empresa 
 
12.5 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes 
es troben disponibles 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/ind 
ex.xhtml 
 
12.6 Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a 
l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta 
de documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de 
l’espai virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i 
accessibles a través del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan 
 
(https://contractaciopublica.gencat.cat) 
 
12.7 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del 
sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió 
Europea. 
 
12.8 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap 
de les propostes que hagi subscrit. 
 
 

Tretzena. Contingut de les proposicions. 

 
Les proposiciones es presentaran en un únic sobre digital en el qual s’inclourà: 
 

1. Declaració responsable d’acord amb el model que s’adjunta com Annex I. 
 

2. Oferta de criteris valorables  

 L’oferta es redactarà d’acord amb el model que consta en l’Annex II. 

 Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà 
presentar una proposició en unió temporal amb altres empreses si ho ha 
fet individualment o figurar en més d’una UTE. El no compliment d’aquest 
apartat donarà lloc a la desestimació de totes les presentades. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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 La proposició es presentarà en caràcters clars i no s’acceptaran aquelles 
que tinguin omissions, errors o ratllades que impedeixin conèixer, 
clarament, el que l’entitat contractant estimi fonamental per a considerar 
l’oferta. 
 

Els licitadors hauran d’indicar quins documents o parts dels mateix, o les dades que 
s’inclouen en les ofertes que tenen la consideració de confidencial, sense que resultin 
admissibles declaracions genèriques de confidencialitat de tots els documents o dades de 
l’oferta. No es consideraran confidencials documents que no hagin estat expressament 
qualificats pels licitadors. 

 
La presentació de les proposicions suposa per part de l’empresari l’acceptació 
incondicional de les condicions d’aquest plec i la declaració responsable de que reuneixi 
totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administració. 
 
 

Catorzena. Qualificació de la documentació presentada, valoració i apertura 
de proposicions. 

 
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el Departament de Contractació procedirà a 
l’apertura dels sobres digitals. Aquest acte no serà públic 
 
En primer lloc es procedirà a la qualificar la declaració presentada pels licitadors. 
 
En segon lloc, es procedirà a l’exclusió de les ofertes que no compleixin els requisits del 
plec i es procedirà a avaluar i classificar les ofertes d’acord amb els criteris que figuren en 
l’apartat G del quadre de característiques. 
 
En el supòsit que d’acord amb els criteris que figuren en l’apartat H del quadre de 
característiques, s’identifiquin ofertes anormalment baixes se seguirà el procediment 
previst en el l’article 149 LCSP i es concedirà un termini de 5 dies hàbils des de la data de 
l’enviament de la notificació per tal que justifiqui la seva oferta. 
 
En cas d’empat en la puntuació total tindrà preferència en l’adjudicació: 
 

1. La proposició a la que al venciment del termini de presentació d’ofertes tingui en la 
seva plantilla un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior 
al que imposa la normativa i, si diverses empreses estan en aquesta situació, 
aquella que acrediti el percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla. 

2. En cas que persisteixi l’empat es realitzarà un sorteig entre els licitadors empatats 

 
 
Quinzena. Proposta d’adjudicació. 

 
El Departament de Contractació, podrà requerir al licitador que hagi presentat la millor 
oferta, en el termini de 7 dies hàbils, l’aportació de qualsevol documentació que se li 
requereixi en aquests plecs, i que no figuri inscrita en el registre de licitadors. 
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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 l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a 
través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
Si no s’aportés la documentació requerida en el termini establert, sens perjudici de les 
possibles responsabilitats que se’n puguin derivar, es tindrà per desistit el licitador i es 
passarà al següent licitador amb la millor oferta. 
 
Quan l’únic criteri a considerar sigui el preu, s’entendrà que la millor oferta és la que 
incorpora el preu més baix, sens perjudici de l’aplicació de criteris per a la determinació 
d’ofertes anormalment baixes. Quan en l’adjudicació s’utilitzi una pluralitat de criteris es 
farà en base a la millor relació qualitat-preu. 
 
Examinada tota la documentació el Departament de Contractació efectuarà una proposta 
d’adjudicació del contracte a favor del licitador que hagi presentat la millor oferta.  
 
La proposta d’adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, 
que no els adquirirà mentre no sigui acceptada pel contractista la resolució d’adjudicació. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o el desistiment 
podrà acordar-se per l’Òrgan de contractació abans que sigui acceptada pel contractista 
la resolució d’adjudicació. 
 
Només pot adoptar-se la decisió de no adjudicar el contracte per raons d’interès públic 
degudament justificada en l’expedient.  
 
El desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una infracció no subsanable 
de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del procediment 
d’adjudicació. Haurà de justificar-se en l’expedient la concurrència de la causa. 
 
 

Setzena. Adjudicació del contracte. 

 
Feta la proposta d’adjudicació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del 
contracte. 
 
L’adjudicació del contracte correspon a l’Òrgan de contractació que figura en l’apartat J 
del quadre de característiques. 
 
 

Dissetena. Perfecció i formalització del contracte. 
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D’acord amb el que disposa la lletra g) de l’apartat 6 de l’article 159 LCSP, la 
formalització del contracte s’efectuarà per l’acceptació del contractista de la notificació de 
la resolució d’adjudicació. 
 
Aquesta notificarà es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
Si en el termini de 10 dies hàbils, el contractista no hagués acceptat la notificació de la 
resolució d’adjudicació, d’acord amb el que estableix a l’apartat 4 de l’article 153 LCSP, 
se li exigirà el 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, 
sens perjudici del que estableix la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 71 LCSP, i 
s’adjudicarà el contracte al següent licitador per l’ordre en què haguessin quedat 
classificades les ofertes. 
 
Des del moment en el qual es notifiqui l’adjudicació del contracte, les ofertes presentades 
i la documentació relativa a la valoració de les mateixes seran accessibles de forma 
oberta en la plataforma de la contractació. 
 
Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 
 

III DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

Divuitena Condicions especials d’execució. 

 
18.1 Són condicions especials en relació amb l’execució del contracte que es descriuen 
a continuació, seran d’obligat compliment per part de l’empresa o les empreses 
contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses subcontractistes. 
 

 L’empresa contractista haurà d’aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del 
treball i la vida familiar del personal adscrit a l’execució del contracte. 

 
L’empresa i els seus treballadors i col·laboradors que participin en l’execució 
d’aquest contracte guardaran absoluta reserva de tots els termes i matèries a què 
tinguin accés com a conseqüència de l’execució del contracte i en relació amb els 
documents que no tinguin finalitat de publicació o exposició pública, així com 
d’usar o revelar a tercers les dades de caràcter personal que figurin en els 
documents. 
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 Així mateix, per la correcte execució del contracte, l’empresa contractista haurà 
de: 

 
- Adscriure com a mínim 2 persones amb llicenciatura de traducció, de les 

quals una ha de disposar l’especialitat en llengua anglesa. 
 

- Disposar dels programes informàtics presents habitualment en el mercat i 
més comunes, bases de dades terminològiques, memòries de traducció, 
programari de correcció ortogràfica i gramatical automàtica. 

 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació contractual essencial, i el seu 
incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb el que preveu l’art. 
202.3 de la LCSP. 

 

 

Dinovena. Execució i supervisió dels serveis. 

 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, els plecs i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona responsable del contracte. 
 
 

Vintena. Programa de treball. 

 

El desenvolupament de les tasques a realitzar s’efectuarà d’acord amb el que preveu el 
Plec de Condicions Tècniques Particulars que s’adjunta a aquest Plec. 
 

Vint-i-unena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte. 

 
21.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte. 
 

21.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o la imposició de 
penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP 
 
L’Administració tindrà la mateixa facultat d’imposar penalitats, si l’empresa contractista 
incompleix parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de 
les prestacions definides en el contracte. 
 
Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en 
demani un altre de més curt. 
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En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 
 
 

Vint-i-dosena. Persona responsable del contracte. 

 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les 
funcions següents: 
 

- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la 
prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per 

motius imputables al contractista. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs 

 
 

Vint-i–tresena. Resolució d’incidències. 

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

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

Vint-i-quatrena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius. 

 
Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 

IV DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE 
LES PARTS 
 
 
Vint-i-cinquena. Abonaments a l’empresa contractista. 

 
L’import dels serveis executats s’acreditarà per mitjà dels documents que acreditin la 
realització de cada encàrrec efectuat. 
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25.1 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les 
condicions establertes en l’article 198 de la LCSP. 
 
D’acord amb el que estableix 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, les factures 
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
 
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. 
 
Les dades identificaries de l’òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, de l’òrgan de contractació i del destinatari, que l’empresa 
contractista haurà de fer constar en les factures corresponents, són les següents: 
 
Departament d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua i s’identificarà com a òrgan 
de contractació el Director de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
El seguiment de l’estat de les factures es podrà consultar al web del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta 
de l’estat de factures i pagaments de documents), a partir de l’endemà del registre de la 
factura. 
 
25.2 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 
 
25.3 L’empresa contractista podrà realitzar els treballs amb major celeritat de la 
necessària per a executar els serveis en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no 
tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del què s’ha executat o de 
les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a l’anualitat corresponent, 
afectada pel coeficient d’adjudicació. 
 
25.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 
 
 

Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista. 

 
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 
terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que 
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es dedueixin per a l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, 
mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones 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. 
 
 

Vint-i-setena. Altres obligacions de l’empresa contractista. 

 
27.1 L’empresa contractista està obligada 
 

a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’Annex V de la LCSP 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració 
social de persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el 
pagament dels salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades 
dels convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de 
penalitats.  

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors 

de conformitat amb el conveni col·lectiu aplicable. 
 

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

 
d) 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. 

 
27.2 Protecció de dades: 
 

D'acord amb Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 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 la Llei Orgànica, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades de 
caràcter personal subministrades pel licitador durant el procediment de contractació 
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o aportades pel contractista durant l'execució del contracte seran incloses en els 
fitxers del qual és responsable l’Agència Catalana de l’Aigua, seran objecte de 
tractament exclusivament per a la gestió del present expedient de contractació i per 
al temps estrictament necessari per al seu compliment, sempre que una llei no 
disposi el contrari, i només seran cedides amb el seu consentiment si ho autoritza 
una llei. 
 
Els interessats podran exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
o qualsevol altre dret que els corresponguin legalment, adreçant la seva sol·licitud, 
a través de la Seu electrònica o mitjançant la presentació en el Registre de 
l’Agència catalana de l’Aigua. 
 

27.3 altres obligacions de l’empresari 
 

a) L’empresa o les empreses contractistes han de complir les obligacions recollides 
en aquest plec, relatiu a regles especials respecte del personal de l’empresa 
contractista que adscriurà a l’execució del contracte.  
 

b) L’empresa contractista s’obliga a subrogar-se com a ocupadora en les relacions 
laborals de les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte, 
d’acord amb la informació sobre les condicions dels contractes respectius. 
 

c) Així mateix, l’empresa contractista està obligada a proporcionar a l’òrgan de 
contractació la informació relativa a les condicions dels contractes de les 
persones treballadores que hagin de ser objecte de subrogació. En concret, com 
a part d’aquesta informació, s’obliga a aportar les llistes del personal objecte de 
subrogació indicant el conveni col·lectiu aplicable i els detalls de categoria, tipus 
de contracte, jornada, data d’antiguitat, venciment del contracte, salari brut anual 
de cada treballador, així com tots els pactes en vigor aplicables als treballadors 
als quals afecti la subrogació. L’incompliment d’aquesta obligació donarà lloc a la 
imposició de les penalitats. 
 

d) L’empresa contractista assumeix l’obligació de respondre dels salaris impagats 
als seus treballadors que hagin de ser objecte de subrogació i de les cotitzacions 
a la Seguretat Social meritades, fins i tot en el supòsit que aquest contracte es 
resolgui i els treballadors siguin subrogats per una nova empresa contractista. 
 

e) L’empresa contractista s’obliga a prestar el servei amb la continuïtat convinguda i 
garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condicions que s’hagin establert 
i mitjançant l’abonament, si s’escau, de la contraprestació econòmica fixada; de 
cuidar del bon ordre del servei; d’indemnitzar els danys que es causin a tercers 
com a conseqüència de les operacions requerides per portar a terme el servei, 
amb l’excepció dels que es produeixin per causes imputables a l’Administració; i 
de lliurar, si s’escau, les obres i instal·lacions a què estigui obligat en l’estat de 
conservació i funcionament adequats. 
 

f) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informació que si li pugui requerir 
d’acord amb el que s’estableixen l’article 5.3 de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
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Per tal de donar compliment al que preveu l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  
s’indiquen els principis ètics i les regles de conducta als quals els licitadors i els 
contractistes han d’adequar la seva activitat en la seva relació contractual amb 
l’Agència: 

 
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: 
 

 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. 

 

 No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del 
contracte o de les prestacions a licitar. 

 

 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:  

 

 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. 

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

 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. 

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

 Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal. 

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

 Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 

Les obligacions contingudes en aquesta clàusula tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte i d’acord amb el que preveu l’article 202.3 del 
TRLCSP se’ls atribueix el caràcter d’obligacions contractuals essencials, 
l’incompliment de les quals donarà lloc a la resolució del contracte tal i com disposa 
la clàusula 36 d’aquest plec. 

 

Vint-i-vuitena. Prerrogatives de l’Administració. 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, suspendre’n 
l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 
 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 
 
 

Vint-i-novena. Modificació del contracte. 

 
El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, de conformitat amb el 
que es preveu en els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
29.1 Modificacions previstes: 
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No se’n preveuen 
 
29.2 Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi 
el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació 
s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa 
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en 
l’article 211.1.g) de la LCSP. 
 

29.3 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dissetena d’aquest plec. 
 
29.4 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de 
l’empresa contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter 
previ a l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els 
que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 
 
No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta 
de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre 
que no representin un increment de la despesa superior al 10 per cent del preu del 
contracte 
 
 

Trentena. Suspensió del contracte. 

 
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació En tot cas, 
l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de 
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP. 
 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió. 
 

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

Trenta-unena. Successió i Cessió dels contractes. 
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31.1. Successió en la persona del contractista: 

 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 

continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 

subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 

o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 

s’hagi produït. 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 

transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal 

adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 

l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió 

temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en 

prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació 

exigida. 

 

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-

se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 

 

31.2. Cessió del contracte: 

 

Si així es preveu l’apartat O del quadre de característiques, els drets i les obligacions que 

dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa contractista a una tercera 

persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 

determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció 

efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 
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a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució 
sobre la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per 
silenci administratiu. 
 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del 
contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se 
l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, 
o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 
que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per 
obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que 
preveu la legislació concursal. 
 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 
solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui 
incursa en una causa de prohibició de contractar. 
 
La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 
escriptura pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 
aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

 

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
 

Trenta-dosena. Subcontractació. 

 
32.1 Per a l’execució de l’objecte d’aquesta contractació es permet una subcontractació 
màxima del 30% dels encàrrecs. 
 
Així mateix, els licitadors hauran de declarar quines tasques tenen previstes 
subcontractar, que les empreses a subcontractar són especialistes en les tasques a 
realitzar i una relació de les empreses a subcontractar, d’acord amb el model que consta 
l’Annex II 
 
32.2. L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 
 
32.3. La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 
 

32.4. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 

LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
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l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 
 
a) La imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import 

del subcontracte. 

 

b) La resolució del contracte sempre que es compleixin els requisits que estableix el 

segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP 

 
32.5. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant  l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec. El coneixement que 
l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 
responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
32.6 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP. 
 
32.7. L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 
 
32.8. Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
32.9. El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
 

 
Trenta-tresena. Revisió de preus. 

 
No aplica 
 
 

VI DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

Trenta-quatrena. Recepció i liquidació del contracte. 
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 
articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

 
El responsable del contracte determinarà si la prestació realitzada per l’empresa 
contractista s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i 
compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions contractades i 
l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció. 
 
Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 
de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera 
que quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la 
recuperació del preu satisfet. 
 
 

Trenta-cinquena. Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva. 

 
El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat C del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
 

Trenta-sisena. Resolució del contracte. 

 
La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s'assenyalen en el Plec de 
clàusules administratives generals, amb els efectes assenyalats; i en els fixats en els 
articles 211 i 313 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 
 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 
En el supòsit d’una unió temporal, quan alguna de les integrants es trobi compresa en el 
supòsit de l’article 211 a) i b) LCSP, l’administració estarà facultada per exigir el 
compliment de les obligacions contractuals a la resta de les empreses que constitueixin la 
unió temporal o acordar la resolució del contracte. 
 
 

Trenta-setena. Termini de Recursos. 

 
Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu de 
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa 
 
 

Trenta-vuitena. Arbitratge. 

 
Sens perjudici del que estableix la clàusula trenta-setena, es podrà acordar el 
sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin 
sorgir entre l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es 
tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els efectes, 
el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 
60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 
 
 

Trenta-novena. Règim d’invalidesa.. 

 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 

Quarantena. Jurisdicció competent. 

 
L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 



 
 

35 

 

ANNEX I DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

 

Nom Cognoms 
  

 
 en nom propi 

 
 

 en representació de l’empresa: 
 

En qualitat de: 
  Administrador 
  Apoderat 

 
 

 
 
DADES DE LES PERSONES AUTORITZADES PER A REBRE LES 
NOTIFICACIONS D’AQUESTA LICITACIÓ (excepte la notificació de l’adjudicació 
de la licitació) 
 

NOM COGNOMS DNI Núm. Tel. Mòbil 

(enviament SMS) 

CORREU ELECTRÒNIC 

     

     

     

     
 

 
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT DE L’EMPRESA AMB CAPACITAT 
SUFICIENT PER A REBRE I ACCEPTAR LA NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ 
D’AQUESTA LICITACIÓ 
 

NOM COGNOMS DNI Núm. Tel. Mòbil 

(enviament SMS) 

CORREU ELECTRÒNIC 

     

 
 

 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
Que l’empresa: 
 
a) Està facultada per a contractar amb l’Administració, ja que, té capacitat d’obrar/ 
personalitat jurídica, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
b) No incorre en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
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l’article 85 LCSP. 
 
c) Està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social de conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
 
d) Que no forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap 
persona d’aquelles a les que fa referència la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de 
l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts 
càrrecs al servei de la Generalitat, ni cap altra disposició legislativa sobre 
incompatibilitats. 
 
e) Que l’empresa compleix tots els requisits i obligacions exigits per la normativa vigent 
per a la seva obertura, instal·lació i funcionament legal. 
 
f) Que la informació i documents aportats en el sobre digital són de contingut 
absolutament cert. 
 
g) Que autoritzo a l’òrgan de contractació 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. 
 
h) Que l’empresa no ha participat en l’elaboració de les especificacions tècniques ni en 
els documents preparatoris del contracte de manera que es pugui restringir la lliure 
concurrència i suposar un tracte privilegiat respecte a la resta d’empreses licitadores 
 
i) Que l’empresa ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti 
el tractament de dades de caràcter personal, mesures tècniques i organitzatives 
apropiades, per tal que el tractament s’efectuï de conformitat amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i la normativa 
de desenvolupament, així com, si escau, amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques 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”) 
 

 

Així mateix declara: 
(marcar les caselles que corresponguin) 

 
 que es tracta d’una empresa estrangera i,  

 Que per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte se sotmet als 
jutjats i tribunals espanyols, amb renúncia expressa al seu fur propi.  

 Que d’acord amb l’article 23 del RGLCAP, presentarà la documentació traduïda 
de forma oficial al català i/o al castellà. 

 
 que es tracta d’una empresa d’estats no membre de la UE o signataris de l’acord 
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sobre l’Espai Econòmic Europeu, per la qual cosa haurà d’aportar: 
 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 inscrites 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.  

 Informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP 
 

 que es tracta d’una oferta en unió temporal d’empreses: 
 

- Que em comprometo a constituir formalment en escriptura pública la unió 
temporal d’empreses en cas de resultar adjudicataris del contracte d’acord amb 
l’article 69.3 de la LCSP.. 

 
 No forma part de cap grup d’empreses. 

 
 pertany al grup d’empreses anomenat: 

 
 

Llistat d’empreses vinculades al grup d’acord amb l’article 42 del Codi de Comerç: 

 

 

 

Que l’empresa a la qual representa: 
 

 menys de 50 treballadors 
 50 o més treballadors 

 compleix amb l’obligació de que entre, al menys, el 2% siguin treballadors 
amb discapacitat, establertes en el RDL 1/2013, de 29 de novembre, pel que 
s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 
discapacitat i de la seva inclusió social. 

 compleix amb les mesures alternatives previstes en el RD 364/2005, de 8 
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la 
quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat. 

 

Que l’empresa a la qual representa: 
 

 ocupa a més de 250 treballadors i compleix amb el que estableix l’apartat 2 de 
l’article 45 de la LO 3/2007. De 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
relatiu a l’aplicació d’un pla d’igualtat. 

 ocupa a 250 treballadors o menys i en aplicació del conveni col·lectiu aplicable, 
compleix amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 45 de la LO 3/2007. De 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l’aplicació d’un pla d’igualtat. 

 en aplicació de l’apartat 5 de l’art l’article 45 de la LO 3/2007. De 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, relatiu a l’aplicació d’un pla d’igualtat no està obligada 
a un pla d’igualtat. 
 
 
Que en cas de ser adjudicatària s’obliga a presentar, a requeriment de l’Òrgan de 
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contractació i en un termini de 10 dies, tota la informació necessària pel compliment de 
la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
I que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient en la representació 
amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració i la resta de 
documentació requerida per contractar inclosa l’oferta econòmica  
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ANNEX II MODEL D’OFERTA ECONÒMICA 
 

Nom Cognoms 

  

 en nom propi 

 en representació de l’empresa: 

CIF núm: 
Domicili fiscal: 

 
Assabentat de les condicions i requisits que s’exigeixen per l’execució del contracte de: 
 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRADUCCIÓ DE DOCUMENTS DE L'AGÈNCIA 
CATALANA DE L'AIGUA 
 
Es compromet a prendre al seu càrrec de l’execució del mateix, amb estricta subjecció 
als requisits expressats i condicions estipulats pels següents preus unitaris: 
 

Conceptes Preus unitaris 
màxims (IVA exclòs) 

Preus unitaris 
màxims proposats 

(IVA exclòs) 

Preus unitaris 
màxims proposats 

(IVA inclòs) 

Apartat I. Tasques més habituals    

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,09 €/paraula  €/paraula €/paraula 

Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,12 €/paraula  €/paraula €/paraula 

Apartat II Traduccions jurades    

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,11 €/paraula  €/paraula €/paraula 
Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,15 €/paraula  €/paraula €/paraula 
Apartat I. Traduccions urgents    

Traducció entre llengües del grup A (A ↔ A)  0,10 €/paraula  €/paraula €/paraula 
Traducció entre llengües dels grups A/B (A ↔ B)  0,13 €/paraula  €/paraula €/paraula 
 
DECLARO: 
 

 Que no tinc previst subcontractar cap empresa en aquesta licitació 
 
 

 Que tinc previst subcontractar les següents tasques 
 
 

 Que les empreses que tinc previst subcontractar en cas de resultar adjudicatari, 
d’acord amb el les limitacions que s’estableixen en aquest Plec, són les següents: 
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