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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE 
RESIDUS DE LA MANCOMUNITAT LA PLANA DE LES FRACCIONS MATERIALS 
RECICLABLES I REBUIG 

 
1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ 
  
1.1) Definició de l'objecte del contracte. 
  
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte. 
  
1.3) Pressupost base de licitació. 
  
1.4) Existència de crèdit. 
  
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues. 
  
1.6) Valor estimat. 
  
1.7) Tramitació de l’expedient  i procediment d’adjudicació. 
  
1.8) Perfil de contractant. 
  
1.9) Presentació de proposicions. 
  
1.10) Aptitud per contractar 
  

1.11) 
Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments. 

  
1.12) Criteris d'adjudicació. 
  
1.13) Criteris de desempat. 
  
1.14) Termini per a l’adjudicació. 
  
1.15) Variants. 
  
1.16) Ofertes anormalment baixes. 
  
1.17) Garantia provisional. 
  
1.18) Garantia definitiva. 
  
1.19) Presentació de documentació. 
  
1.20) Formalització del contracte. 
  
2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ 
  
2.1) Drets i obligacions de les parts. 
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2.2) Condicions especials d’execució. 
  
2.3) Modificació del contracte. 
  
2.4) Règim de pagament. 
  
2.5) Revisió de preus. 
  
2.6) Penalitats. 
  
2.7) Causes de resolució. 
  
2.8) Termini de lliurament de les prestacions del contracte. 
  
2.9) Termini de garantia del contracte. 
  
2.10) Cessió. 
  
2.11) Subcontractació. 
  
2.12) Confidencialitat de la informació. 
  
2.13) Règim jurídic de la contractació. 
  
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics. 
  
2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 

mediambientals del contractista. 
  
2.16) Assegurances. 
  
2.17) Lloc de prestació/realització/lliurament objecte del contracte. 
  
2.18) Responsable del contracte. 
  
2.19) Protecció de dades de caràcter personal. 

 
3) RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 
  
Annex 1 Model de declaració responsable. 
Annex 2 Model de proposició relativa als criteris avaluables de forma automàtica 
  

 
1) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ: 
 
1.1) Definició de l'objecte del contracte  
 
L’objecte del present contracte és el subministrament de contenidors per a la recollida 
selectiva de residus de la Mancomunitat La Plana de les fraccions materials reciclables 
(envasos lleugers, paper i cartró) i rebuig, del tipus següent:  
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Contenidors de 1100 litres tapa plana pels materials reciclables 

Contenidors de 1100 litres tapa plana pel rebuig 

Contenidors de 240 litres pels materials reciclables 

Contenidors de 120 litres pel rebuig 

 
D'acord amb l'article 99.1 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, aquesta licitació no es divideix en lots atès que la divisió en lots de l'objecte 
implicaria la dificultat de coordinació de l'execució de les diferents prestacions, qüestió que 
podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
El codi CPV que correspon és el següent: 
 
34928480-6  Contenidors i cubells de residus i escombraries 
 
1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits a 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 
estan acreditats a l’expedient. 
 
1.3) Pressupost base de licitació 
 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, es fixa en la quantitat 
màxima de QUARANTA-SIS MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
D’EURO (46.028,40 €) IVA inclòs, pels dos anys de durada del contracte. 
 

Pressupost net de licitació 
(sense IVA) 

21% d’IVA Pressupost base de 
licitació (IVA inclòs) 

38.040 € 7.988,40€ 46.028,40 € 

 
En qualsevol cas, el pressupost màxim de la licitació del present contracte, té caràcter 
orientatiu i no vinculant. 
 
Els preus unitaris màxims de licitació s’estableixen pels imports següents: 
 

Producte 
 

Import preu 
unitari 
màxim IVA 
exclòs 

Tipus 
impositiu 
IVA 

Import 
IVA 

Total import 
preu unitari 
màxim IVA 
inclòs 

Contenidors de 1100 litres 
tapa plana pels materials 
reciclables 

172 € 21% 36,12€ 208,12€ 

Contenidors de 1100 litres 
tapa plana pel rebuig 

172 € 21% 36,12€ 208,12€ 

Contenidors de 240 litres 
pels materials reciclables 

38 € 21% 7,98€ 45,98€ 

Contenidors de 120 litres 
pel rebuig 

29 € 21% 6,09€ 35,09€ 
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Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta els esmentats preus unitaris 
màxims definits com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida 
independent.  
 
Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus unitaris que comprèn la present 
contractació. En absència d’algun preu unitari es considerarà que l’oferta es correspon amb 
el preu unitari tipus de licitació.  
 
El pressupost base de licitació, formulat en termes de preus unitaris, s’ha calculat d’acord 
amb les estimacions de les prestacions a realitzar durant l’execució del contracte i no 
suposa una obligació de despesa per part de la Mancomunitat La Plana, atès que aquesta 
es determinarà en funció de les necessitats que es produeixin durant l’execució del 
contracte. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’art. 100 LCSP i concordants. 
 
En el preu del contracte es consideren incloses totes les despeses que siguin necessàries 
per a la correcta execució del contracte, així com l’import de treballs accessoris i auxiliars, 
despeses aplicades de les disposicions legals, especialment en matèria de seguretat i salut 
en el treball, control de qualitat, impostos, taxes o tributs de qualsevol índole, o permisos i 
llicències necessàries. 
 
En el cas que, dins de la vigència del contracte, les necessitats reals fossin superiors a les 
estimades inicialment, s’haurà de tramitar la corresponent modificació. A tal efecte, es 
preveu expressament la possibilitat que es pugui modificar el contracte, un màxim d’un 20% 
de l’import total del contracte, com a conseqüència de tal circumstància, en els termes 
previstos en la clàusula 2.3 del present plec. La citada modificació s’haurà de tramitar abans 
que s’esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat, reservant-se a tal fi el crèdit necessari 
per cobrir l’import màxim de les noves necessitats. 
 
1.4) Existència de crèdit   
 
La despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació d’import màxim 46.028,40 €, IVA 
inclòs, es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació pressupostària següent, dels exercicis de 
2019 a 2020: partida 17000/2219903. 
 
Amb la condició suspensiva que per a l’esmentada despesa existeixi consignació adequada 
i suficient en els corresponents pressupostos.  
 
1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 
 
El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada de DOS (2) anys, a comptar des de l’inici 
de la prestació objecte del contracte.  
 
El contracte serà prorrogable de forma expressa, sense que la durada de la seva vigència, 
incloses les pròrrogues, pugui excedir de cinc (5) anys. 
 
La/les pròrroga/gues serà/an obligatòria/es per al contractista quan aquesta/es se li hagi/n 
comunicat amb una antelació mínima de 2 mesos a la finalització de la durada del contracte 
o les pròrrogues anteriors.  
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1.6) Valor estimat  
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de NORANTA-CINC MIL CENT euros (95.100 €) IVA exclòs.  
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 
Aquest valor és la suma de l’import del pressupost del contracte, més el corresponent a la 
pròrroga prevista del mateix, IVA exclòs.  
 
Totes les mencions d’aquest Plec a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents 
s’entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament. 
 
1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat. 
 
1.8) Perfil de contractant 
 
Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així 
com la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de 
contractant a través de l’adreça següent: www.mancoplana.cat apartat “Perfil del 
Contractant” https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
1.9) Presentació de documentació i de proposicions  
 
a) La present licitació té caràcter electrònic. Les empreses licitadores hauran de preparar i 
presentar les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica, mitjançant l’eina de Sobre 
Digital accessible a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713 
 
La utilització d’aquest servei suposa: 
 
- La preparació i la presentació d’ofertes de forma telemàtica pel licitador. 
- La custòdia electrònica d’ofertes pel sistema. 
- L’obertura de la documentació a través de la plataforma. 
 
Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en un ÚNIC sobre digital, en el termini màxim de quinze (15) dies naturals comptats a 
partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant, 
mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de Catalunya, accessible des de l’adreça electrònica de la Plataforma de 
Contractació Pública: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç, les empreses licitadores hauran de seleccionar 
la licitació a la qual es volen presentar i un cop dins, al menú a la dreta de la pantalla, han 
d’accedir a l’opció “eLicita Presentació oferta via Sobre Digital”. 
 
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. 
 

http://www.mancoplana.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713
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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 o declaració responsable 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. 
 
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 per a cada sobre amb documentació xifrada que formi 
part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no 
està xifrada). 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 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. 
 
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, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar 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. 
 
El Secretari/a de la Mesa demanarà totes les claus passades 24 hores del termini de 
presentació de les ofertes. 
 
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. 
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Es podrà sol·licitar la introducció de les paraules clau tantes vegades com sigui necessari. 
Aquesta sol·licitud es genera des de la pròpia eina de Sobre Digital. 
 
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 cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació 
de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de 
presentació d’ofertes; publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
l’esmena corresponent; i, addicionalment, comunicant el canvi de data a totes les empreses 
que haguessin activat oferta. 
 
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/index.
xhtml 
 
b) 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. 
 
c) 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 a Mancomunitat La Plana. 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. 

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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Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, 
cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat 
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
d) 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/index.
xhtml 
 
D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents: PDF: 
extensió .pdf 
 
e) D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar la 
documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 
 
f) Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, 
el qual la facilitarà almenys quatre dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la 
presentació d’ofertes, sempre que l’hagin demanat almenys vuit dies abans del transcurs 
del termini de presentació de les proposicions. 
 
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/perfil/3060713 
 
g) 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 la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
del sector públic (ROLACE), o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea. 
 
h) 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. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/3060713
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i) Les ofertes hauran de tenir una validesa mínima d’1 mes si només es té con compte el 
preu, o de 3 mesos, si es tenen en compte altres criteris, comptats a partir de la data 
d’obertura de les proposicions. Passat aquest termini o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva proposta, sense que la Mancomunitat La Plana hagi acordat 
l’adjudicació del contracte o la resolució del procediment en un altre sentit, els licitadors 
admesos al procediment tindran dret a retirar la seva proposta i a que els sigui retornada 
la garantia provisional, si existeix, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a la 
Mancomunitat. Les proposicions que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants 
per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec de condicions. 
 
j) Una vegada lliurada o tramesa la documentació no pot ser retirada, llevat que concorri 
causa justificada. 
 
1.9.1) Sobre únic digital: 
 
SOBRE ÚNIC DIGITAL 

 
Contindrà la documentació següent: 
 

 La declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les 
condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, d’acord amb el 
model que consta com a Annex 1 d’aquest plec i que també s’adjunta com a plantilla 
al sobre únic d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital. 
 
Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la 
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la 
perfecció del contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP. 

 
De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en 
qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, tota la documentació exigida 
quan els hi sigui requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 1.19) del present 
Plec.  

 
 Proposició econòmica. En tractar-se de preus unitaris, la proposició econòmica, 

signada electrònicament, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model que consta 

a l’ Annex 2 i que també s’adjunta com a plantilla en el sobre únic d’aquesta licitació 

inclòs en l’eina de Sobre Digital: 

L’oferta electrònica i qualsevol document que l’acompanyi hauran d’estar signats 
digitalment per algun dels sistemes admesos de signatura electrònica avançada basada 
en un certificat qualificat o reconegut, pels representants legals de les empreses licitadores 
i, en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE 
si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. 
 
La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les 
persones signants de la declaració responsable o DEUC. 
 
No s’acceptaran les que ofertes que tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-la. 
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A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremptes electròniques de tots els documents que la composen.  
 
D’acord amb la Disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, és 
suficient l'ús d’aquesta signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament 
910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en 
el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, 
en cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE 
si resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. 
 
Les empreses licitadores podran assenyalar, de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, 
si conté informació d’aquest tipus. 
 
1.10) Aptitud per contractar 
 
1.10.1. 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 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;  
 

- Acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida, en 
els termes establerts en el present plec;  
 

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 
a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i  
 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 
l’empresa determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels 
seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder participar en el 
procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.  

 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte 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 perfecció del contracte. 
 
1.20.2. És requisit per a poder participar en la present licitació per a tots els licitadors la 
inscripció en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) o en el Registre oficial de 
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licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE), en la data final de presentació de 
les ofertes, d’acord amb l’article 159.4.a) de la LCSP. 
 
En el cas que les dades que constin inscrites al RELI o ROLECE no estiguin degudament 
actualitzades, els licitadors així ho hauran de fer constar a la declaració responsable 
presentada. 
 
L’aptitud per contractar s’acreditarà mitjançant la informació que consta en el RELI o 
ROLECE. 
 
1.10.3 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. 
També cal aportar el NIF de l’empresa. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF.  
 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea 
o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la 
inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre 
d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que 
s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 
 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb l’aportació d’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 
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. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya 
o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són 
nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç 
(OMC), sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor 
estimat igual o superior a 221.000 euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que 
fa referència l’article 68 de la LCSP. 
 
1.10.4 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-
les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses 
queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona 
representant o apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sense perjudici que les 
empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia 
significativa.  
 
La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.  
 
1.10.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 
o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
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durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre 
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència.  
 
 
1.11) Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 

financera i professional o tècnica i altres requeriments  
 
 Disposar de la solvència següent:  
 

a) Solvència econòmica i financera: 
 

 
● Volum anual de negoci del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de 
negoci dels tres últims conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat 
del contracte, és de mínim l’import de 80.000 euros.  
 
El volum anual de negocis del licitador o candidat s'acreditarà per mitjà dels seus comptes 
anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en aquest 
registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit. Els 
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 
 

b) Solvència professional o tècnica: 

 
● Relació dels subministraments efectuats per l'interessat en el curs dels tres últims anys, 
indicant expressament l'import, la data i el destinatari, públic o privat. 
 
● Presentació de la següent documentació tècnica dels tipus de contenidors ofertats per tal 
de valorar la solvència tècnica dels mateixos (segons plec tècnic):  
 
-Fitxa tècnica dels contenidors. 
-Copia de l’homologació del tipus de contenidor segons normativa europea. 
 
1.12) Criteris d'adjudicació  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
 Criteris avaluables de forma automàtica  (màxim 100 punts)  
 

- Oferta econòmica: fins a 100 punts. 
 
Es valorarà de la forma següent i fins un màxim de 100 punts. S’atorgarà la màxima 
puntuació al licitador que obtingui la major puntuació resultant de la suma de les 
puntuacions de cada contenidor ofertat. 
 
La puntuació de cada preu ofertat es realitzarà amb la següent formula, aplicant-la per 
a cada tipus de contenidor:   
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P=PUNTUACIÓ MÀXIMA*min/Of, on:  
 
-P és la puntuació obtinguda 
-Puntuació màxima a obtenir per a contenidor 
-Min és l’oferta més baixa presentada  
-Of és l’oferta que es valora  
 

CONTENIDORS 
Preu unitari 
(sense IVA) 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA A 
OBTENIR 

Contenidors de 1100 litres tapa 
plana pels materials reciclables 

172 €  
54 punts 

Contenidors de 1100 litres tapa 
plana pel rebuig 

172 € 
32 punts 

Contenidors de 240 litres 
pels materials reciclables 

38 € 
8 punts 

Contenidors de 120 litres pel 
rebuig 

29 € 
6 punts 

TOTAL DE PUNTS  100 PUNTS 

 
Les puntuacions finals seran el resultat de sumar les puntuacions obtingudes per a cada 
tipus de contenidor.  
 
En tot cas, la Mancomunitat La Plana es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord 
amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
1.13) Criteris de desempat  
 

 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la 
Llei. 
 
1.14) Termini per a l’adjudicació 
 
L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la data d’obertura 
de les ofertes rebudes.  
 
1.15) Variants  
 
Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 
 
1.16) Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les presumptes baixes anormals o desproporcionades es realitzarà 
d’acord amb el previst en l’article 149 de la LCSP i l’article 85 del del Reglament General 
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. 
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En aquest cas cal seguir la tramitació de l’article 149 de la LCSP. En cas que es justifiqui 
l’oferta i s’accepti per la Mesa, s’ha de constituir una garantia complementària del 5 % 
addicional sobre el preu d’adjudicació, d’acord amb l’article 107.2.2n de la Llei.  
 
1.17) Garantia provisional 
 
No procedeix la constitució de garantia provisional, en tractar-se d’un procediment obert 
simplificat. 
 
1.18) Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import de licitació, IVA exclòs. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 LCSP.  
 
La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP. 
 
Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, 
la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es mantingui la 
deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en 
el termini de quinze dies a comptar des de la data en què es notifiqui a l’empresa l’acord 
de modificació.  
 
Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que 
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, 
l’Administració pot resoldre el contracte. 
 
1.19) Presentació de documentació  
 
El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies 
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu 
l’article 159.4 de la LCSP haurà de presentar la documentació justificativa a què es fa 
esment a continuació.  
 
Aquest requeriment s’efectuarà mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà 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. 
 
S’haurà de presentar la documentació següent:  
 

- Dades no vigents en el RELI/ROLECE o que no figurin inscrites en aquests 
registres, o no consti vigent o actualitzada: S’haurà de presentar la documentació 
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relativa a la capacitat d’obrar de l’empresa i la personalitat jurídica de l’empresari, 
així com l’acreditació de la representació de les persones signants de les ofertes 
que no figuri inscrita en aquests registres o no estigui actualitzada en la data de 
finalització del termini de presentació de proposicions. També s’haurà de presentar 
l’acreditació de la solvència tècnica/professional/econòmica/financera per al cas 
que es demani d’una específica en els plecs, així com l’habilitació professional si 
s’escau. 

 
- Garantia definitiva: Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.  

 
- Si s’escau, compromís al qual es refereix l’article 75.2 de la LCSP 2017 en el cas 

que el licitador recorri a les capacitats d’altres entitats pel que fa als criteris relatius 
a la solvència econòmica i financera. 

 

- Si s’escau, documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi 
compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 
76.2 de la LCSP.  

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

es determini en aquest plec, en el plec de prescripcions tècniques i/o que s’indicarà 
en el requeriment.  

 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha 
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, 
en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f)4t de 
la LCSP. 
 
1.20) Formalització del contracte  
 
El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 
 
En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 
des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta haurà d’estar 
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  
 
2) DADES COMUNES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ: 
 
2.1) Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la 
normativa aplicable. 
 
2.2) Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 
 
-L’empresa contractista ha de vetllar perquè, en l’execució del contracte, tots els productes 
que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes internacionals 
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aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals, fonamentalment, tenen 
per objecte promoure els drets laborals, fomentar l’oportunitat de treball decent i millorar la 
protecció social. 
 
L’incompliment d’aquesta condició es tipificarà com a infracció molt greu quan produeixi un 
perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. Es considerarà infracció greu 
si no produeix els perjudicis molt greus. 
 
2.3) Modificació del contracte 

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, pel cas de resultar 
insuficient la previsió de despesa inicialment prevista. 
 
Aquesta modificació podrà efectuar-se per un import de fins a 20% del preu base de licitació 
i haurà de tramitar-se abans que s’esgoti el pressupost màxim inicialment aprovat, 
reservant a aquest fi el crèdit necessari per cobrir l’import màxim de les noves necessitats.  
 
Aquesta modificació és obligatòria pel contractista i li serà exigible un cop li sigui notificat 
per l’acord d’aprovació.  
 
La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris. 
 
2.4) Règim de pagament  
 
Per cada subministrament lliurat, l’empresa adjudicatària subministrarà a la Mancomunitat 
La Plana un albarà.  
 
Posteriorment l’empresa adjudicatària presentarà una factura per cada albarà per 
subministrament lliurats, a la Mancomunitat La Plana. 
 
El pagament es realitzarà per la Mancomunitat La Plana, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP. 
 
Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de la Mancomunitat La Plana, 
depenent de la Intervenció General, que és l'òrgan que té les competències en matèria de 
comptabilitat. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de 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 han de presentar 
factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els requeriments 
tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu electrònica de la 
Mancomunitat La Plana: https://www.mancoplana.cat/. 
 
El codi per a l'Oficina Comptable, Òrgan Gestor i la Unitat Tramitadora, és el L05080035 . 
 
Més informació a la web de la Mancomunitat La Plana: http://www.mancoplana.cat/ 
 
 
 

https://www.mancoplana.cat/
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2.5) Revisió de preus  
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
2.6) Penalitats  
 
Cas que la Mancomunitat La Plana opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitats següents: 
 
A) per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà: 
 
 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000 € del preu del contracte, 

IVA exclòs.  
 

 
B) per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

 pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 
10% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment. 
 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 
 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o 
sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els 
pagaments esmentats. 
 
En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució 
en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a la 
Mancomunitat la Plana, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 
 
2.7) Causes de resolució  
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants 
de la LCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  

 
- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials. 

 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució. 

 
2.8) Termini de lliurament de les prestacions del contracte 
 
L’empresa contractista està obligada al lliurament dels béns objecte del subministrament 
en el temps i lloc fixats en el Plec de clàusules tècniques particulars.  
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L’empresa contractista no té dret a indemnització causada per pèrdues, avaries o perjudicis 
ocasionats en els béns abans de lliurar-los en els termes fixats en el Plec de clàusules 
tècniques particulars, llevat que l’Administració hagi incorregut en mora en rebre’ls. 
 
El present contracte de subministrament té per objecte el lliurament successiu dels 
productes, identificats en el Plec de clàusules tècniques particulars, de forma que no hi ha 
un termini total d’execució, sinó successius terminis parcials cada cop que es formalitza 
una comanda, i que es correspondrà al termini de lliurament previst al Plec de clàusules 
tècniques particulars o aquell termini compromès per l’adjudicatari. 
 
 
2.9) Termini de garantia i devolució o cancel·lació de la garantia definitiva 
 
Es fixa un termini de garantia d’un any i començarà a computar a partir de la recepció de 
cada subministrament. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els béns 
subministrats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista la 
reposició dels que siguin inadequats o la seva reparació si és suficient.  
 
Durant aquest termini l’empresa contractista té dret a ser escoltada sobre l’aplicació dels 
béns subministrats. 
 
Si els béns no són aptes per a la seva finalitat, com a conseqüència dels vicis o defectes 
observats i imputables a l’empresa contractista, i hi ha la presumpció que la reparació o 
reposició no és suficient, l’òrgan de contractació pot rebutjar els béns i deixar-los a compte 
de l’empresa contractista, sense que aquesta tingui el dret al pagament dels béns o, si 
s’escau, a què se li reclami el preu que l’Administració hagi abonat. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa 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 d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
2.10) Cessió 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits 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 i prèvia autorització 
expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 
LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 
es pot 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.  

 
2.11) Subcontractació  
 
No s'admet la subcontractació, atesa la naturalesa i les condicions de la contractació. 
 
2.12) Confidencialitat de la informació 
 
La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
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documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten 
declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 
 
No tenen en cap cas caràcter confidencial l’oferta econòmica de l’empresa, ni les dades 
incloses en el DEUC o declaració anàloga. 
 
En el cas de manca d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter 
confidencial. 
 
D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
 
El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement 
de la informació de referència. 
 
De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la 
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests 
com a confidencial.  
 
2.13) Règim jurídic de la contractació 
 
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, mitjançant 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, i la seva normativa de 
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, pel Plec de Clàusules Administratives Generals de la Mancomunitat 
La Plana publicat en el BOPB núm. 15, de 17.1.2009, en allò que no contradigui la 
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable.  
 
2.14) Notificacions i ús de mitjans electrònics 
 
Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans 
electrònics. 
 
S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i l’accés al seu 
contingut a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM del Consorci de 
l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). 
 
El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal efecte s’indiqui, en 
el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es podrà enviar un SMS, en cas que 
s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 
 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s'ha 
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi 
accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles al 
Perfil de Contractant. 
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2.15) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades personals, i 
mediambientals del contractista 

 
El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, 
de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevenció de riscos laborals, 
d'integració social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, 
fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria mediambiental. 
 
2.16) Assegurances 
 
No s’exigeix. 
 
2.17) Lloc de lliurament  
 
Serà el que es determini en les especificacions contingudes en el Plec de Clàusules 
Tècniques Particulars.  
 
2.18) Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 52 del TRLCSP, 
a la Sra. Mar Segret Pons, cap d’Àrea de la Mancomunitat La Plana. 

 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en 
aquest procés de contractació com a licitador. 

 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 
 
2.19) Protecció de dades de caràcter personal  
 
L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb 
ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix 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 i a l’establert a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa 
de desenvolupament, en tot allò que no contradigui a l’esmentat Reglament. 
 
3) RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
1. 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 ordinari 
que correspongui, 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 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. 
 
El recurs administratiu ordinari serà el recurs potestatiu de reposició. 
 
2. 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 
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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. 
 
3. Els actes de preparació i adjudicació d’aquest contracte estan sotmesos al règim general 
d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 
 
 
La Presidenta, 
Anna Magem Marsó 
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 

En/Na......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació 
de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), 
opta a la contractació relativa a (consignar objecte del contracte i lots, si escau) i DECLARA 
RESPONSABLEMENT: 
 
(Marqueu el que sigui procedent) 
 
- Que el perfil d’empresa és el següent: 
 

 

Tipus 
d’empresa 

Característiques Marcar amb 
una creu 

Microempresa 
Menys de 10 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 2 milions d’euros. 

 

Petita empresa 
Menys de 50 treballadors, amb un volum de 
negocis anual o balanç general anual no superior 
als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 
empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum de 
negocis anual no superior als 50 milions d’euros 
o balanç general anual no superior als 43 milions 
d’euros. 

 

Gran empresa 
250 o més treballadors, amb un volum de negocis 
anual superior als 50 milions d’euros o balanç 
general anual superior als 43 milions d’euros. 

 

 
 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per 

representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment 

i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als 

articles 65 a 97 de la LCSP. 

 
- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 

Social; 
 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat 
cap variació.   

 
 SÍ   NO  
 

- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència 

econòmica i financera i tècnica o professional exigides en els termes de la clàusula 

1.11) del PCAP i que es compromet a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals / materials descrits a la dita clàusula.  
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- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís per escrit 

de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a 

utilitzar-los en l’execució del contracte. 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos 
vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats 

i Tribunals espanyols. 
 
 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores 
amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures 
alternatives previstes en la legislació vigent. 
 

 SÍ   NO   NO obligat per normativa 
 
 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 
 
 SÍ   NO               NO obligat per normativa  

 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions 

previstos al PCAP.  

 SÍ   NO   
 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

 Està subjecte a l’IVA. 

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no-subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IAE. 

 Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, 

declara: 

  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així 
com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en 
cas de resultar adjudicataris) 
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 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu electrònic 
professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 
*Camps obligatoris. 
 
Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de 
notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar 
la dita circumstància, per escrit, a la Mancomunitat La Plana per tal de fer la modificació 
corresponent. 
 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que la Mancomunitat La Plana pugui facilitar-les al 
servei e-Notum a aquests efectes. 

 
- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què 

pertanyen és (indicar les empreses que el composen).  

- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

documentació assenyalada en la clàusula 1.19) del PCAP. 

 
(Data i signatura electrònica) 
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ANNEX 2 MODEL PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
 
El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF 
núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 
contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i fax 
núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions exigides per optar a la  contractació 
relativa al subministrament de contenidors, es compromet a portar-la a terme amb 
subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, pels preus unitaris següents: 

 

  OFERTA DE LICITADOR 

Producte Preu 
unitari 
màxim 
IVA 
exclòs 

Preu 
unitari 
ofertat 
IVA exclòs 

Tipus % 
IVA 

Import 
IVA 

Total preu 
unitari 
ofertat IVA 
inclòs 

Contenidors de 1100 
litres tapa plana pels 
materials reciclables 

172 € 
    

Contenidors de 1100 
litres tapa plana pel 
rebuig 

172 € 
    

Contenidors de 240 litres 
pels materials reciclables 

38 € 
    

Contenidors de 120 litres 
pel rebuig 

29 € 
    

 
 

(Data i signatura electrònica). 
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