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DIPUTACIO DE BARCELONA

Gerencia de Serveis d'infraestructures
Viaries i Mobilitat
ANUNCI D'ADJUDICACIO
PROVISIONAL
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Public, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te segGent:
1) Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona.
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Gerencia de Serveis d'infraestructures Viaries
i Mobil itat.
c) Nurn. d'expedient: 2008/9311.
2) Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripci6 de I'objecte: "Actualitzaci6
de la cartografia escala 1:1000 dels munici
pis de Perafita, Sant Marti de Sesgueioles,
Bellprat, Castellar del Riu, Gaia, Gallifa, Sant
Feliu Sasserra, Montclar, Font-rubf, Castellfo
Hit de Riubreg6s i l'Estany de la provfncia de
Barcelona" .
c) lots: No.

i Mobilitat.
c) Nurn, d'expedient: 2008/9520.
2) Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripci6 de I'objecte: "Servei d'Allot
jament SITMUN".
c) lots: No.
3) Tramitaci6 de I'expedient i procediment
d'adjudicaci6
a) Tramitaci6: Ordinaria.
b) Procediment: Negociat sense publicitat
per raons tecniques.
4) Pressupostde Jicitaci6
a) Pressupost de licitaci6: 33.965,52 EUR
IVA exclos,
b) Valor estimat: 33.965,52 EUR IVA

exclos,
5) Adjudicaci6 provisional

a) Data: 22 de desembre de 2008.
b) Contractista: lizardthec Espana, Sl.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicaci6: 33.965,52
EUR IVA exclos,
Barcelona, 7 de gener de 2009.
La Secretsrie, Petra Mahillo Garcfa.
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3) Tramitaci6 de I'expedient i procediment

d'adjudicaci6
a) Trarnitacio: Ordinaria.
b) Procediment: Negociat sense publicitat.
4) Pressupostde Jicitaci6
a) Pressupost de Iicitaci6: 55.927,59 EUR
IVA exclos,
b) Valor estimat: 55.927,59 EUR IVA
exclos,
5) Adjudicaci6 provisional
a) Data: 24 de desembre de 2008.
b) Contractista: Gesti6n y Servicios Foto
grarnetricos.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicaci6: 53.019,00
EUR IVA exclos.
Barcelona, 7 de gener de 2009.
La Secretsrie, Petra Mahillo Garcfa.

022009001069
--Ie

Gerencia de Serveis d'infraestructures
Viaries i Mobilitat
ANUNCI D'ADJUDICACrO
PROVISIONAL
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la Llei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Publ ic, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te segGent:
1) Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona.
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Gerencia de Serveis d'infraestructures Viaries

Secretaria General
ANUNCI,
Anunci sobre actuaci6 d'assistencia i coo
peraci6 local de la Diputaci6 de Barcelona
per als municipis i altres entitats locals, con
sistent en posar a la seva disposici6 uns plecs
de clausules administratives generals de con
tractaci6 de caracter estandard, adequats a la
Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de con
tractes del sector public.
Ais efectes de coneixement general es fa
public que, en data 13 de gener de 2009, el
President de la Diputaci6 de Barcelona,
Excm. Sr. Antoni Fogue Moya, ha dictat un
decret, la part dispositiva del qual es la
segGent:
"Primer. - Aprovar la realitzaci6 d'una
actuaci6 d'assistencla i cooperaci6 local de
la Diputaci6 per als rnunicipis i altres entitats
locals de la provfncia de Barcelona, consis
tent en posar a la seva disposici6 uns plecs
de clausules administratives generals de con
tractaci6 de caracter estandard, adequats a la
Llei estatal 30/2007, de 30 d'octubre, de con
tractes del sector public.
Segon. - Aprovar els Plecs de clausules
administratives generals de contractaci6 de
caracter estandard aplicables als:
* contractes de serveis i de subministra
ments, a altres contractes administratius i als
privats elaborats per la Diputaci6 de Barcelo
na (PCAG SEA, annex I a la present Resolu
ci6).
* contractes d'obres i instal-Iacions i als de
concessi6 d'obra publica elaborats per la
Diputaci6 de Barcelona (PCAG COI-CCOP,

annex 11).
Tercer. - Aprovar les Memories justificati
ves dels PCAG de contractaci6 de caracter
estandard SEA i COI-CCOP (annexos III i IV,
respectivament) .
Quart. - Publicar els PCAG de contracta
ci6 de caracter estandard SEA i COI-CCOP
en el BUTLLETf OFICIAL DE LA PRovfNCIA de Bar
celona i en Diari Oficial de la GeneraJitat de
Catalunya.
Cinque. - Fer publiques la presentresolu
ci6 i les Memories [ustificatives dels PCAG
de contractaci6 de caracter estandard SEA i
COI-CCOP rnitiancant la seva inserci6 en la
pagina Web de la Diputaci6 de Barcelona
(www.diba.cat).
"ANNEX I: PlEC DE clAuSUlES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE
CONTRACTACI6 DE CARAcTER
ESTANDARD APLICABLES ALS
CONTRACTES DE SERVEIS, DE
SUBMINISTRAMENTS, A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS
PRIVATS ELABORAT PER LA DIPUTACI6
DE BARCELONA
TfTOl I. DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ElS
TIPUS DE CONTRACTES

Capftol /. Disposicions Generals
1 Objecte, tipologia de contractacions i
determinacions del Plec.
2 Ambit d'aplicaci6 del Plec.
3 Normativa general i supletorietat.
4 Efectes de les modificacions legislatives.
5 Exercici de les atribucions per contrac
tar.
6 Aptitud, capacitat, solvencla, classifica
ci6 d'ernpreses i Registres de licitadors.
7 Prerrogatives de la Corporaci6.
8 Resoluci6 presumpta, recurs especial i
mesures provisionals.
9 Procediment i jurisdicci6 aplicables.
Capftol II. Expedient de contractaci6.
Secci6 1s!. Tramitaci6 de I'expedient.

10 Documentaci6 preparatoria integrant
de I'expedient.
11 Plec de Prescripcions Tecniques Parti
culars.
12 Plec de Clausules Administratives Parti
culars.
13 Classes de tramitaci6.
14 Procediments d'adjudicaci6.
15 Contractes menors.
16 Pressupost de licitaci6 i ofertes dels
empresaris.
17 Garantia provisional.
18 Criteris d'adjudicaci6 ales Iicitacions.
19 Subhasta electronica,
20 Documentaci6 a presentar ales licita
cions.
21 Terminis per a la presentaci6 de propo
sic ions.
22 Mesa de contractaci6.
23 Criteris d'adjudicaci6 predominants a
cada tipus de contracte.
24 Publicitat de les licitacions i informaci6
als licitadors.
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25 Obertura i examen de proposicions.
26 Proposta d'adjudicaci6 provisional.
27 Rernincia a la celebraci6 del contracte i
desistiment del procediment.
28 Adjudicaci6 provisional.
29 Garantia definitiva.
30 Garantia global.
31 Adjudicaci6 definitiva i efectes.
32 Publicitat de l'adjudicaci6 definitiva.
33 Procediment restringit de licitaci6.
34 Procediment negociat.
35 Procediment de dialeg competitiu.
36 Procediment aplicable als concursos de
projectes.
37 Api icaci6 de sistemes de racional itza
ci6 tecnica de la contractaci6: acords marc,
sistemes dinarnics i centrals de contractaci6.
38 Perfil de la Corporaci6 com a contrac
tant.
Secci6 2~. Formalitzaci6 del contracte.
39 Formal itzaci6 del contracte.
40 Manca de formalitzaci6 imputable a
I'adjudicatari.
Capftol III. Disposicions comunes relatives a
l'execuci6 del contracte
41 Regim d'execuci6 del contracte.
42 Planificaci6 preventiva en cas de con
currencia empresarial.
43 Personal d'interlocuci6 tecnica del
contractista.
44 Responsable del contracte i facultats
d'inspecci6 i vigilancia de la Corporaci6.
45 Resoluci6 d'incidencies tecniques,
46 Coneixement per part del contractista
del regim i documentaci6 contractuals.
47 Obligacions laborals, socials, fiscals, de
protecci6 de dades personals i mediambien
tals del contractista.
48 Condicions especials d'execuci6 del
contracte.
49 Informaci6 sobre les condicions de
subrogaci6 en contractes de treball.
50 Principi de risc i ventura.
51 Responsabilitats i indemnitzacions per
compte del contractista.
52 Mod ificaci6 del contracte.
53 Revisi6 i adequaci6 de preus.
54 Prorrogues del contracte i variacions en
el seu termini d'execuci6.
55 Regirn de penalitzacions per incompli
ment.
56 Drets i obligacions de les parts.
57 Confidencialitat de la informaci6.
58 Extinci6, recepci6, termini de garantia i
Iiqu idaci6 del contracte.
59 Transmissi6 dels drets de cobrament.
60 Interes de demora.
61 Devoluci6 0 cancel-lacio de la garan
tia.
62 Cessi6 del contracte.
63 Subcontractaci6.
64 Resoluci6: causes i efectes generals.
TfTOL II. DETERMINACIONS ESPECfFIQUES RELATIVES
ALS CONTRACTES DE SERVEIS

65 Contractes de serveis.
66 Especial itat del regirn de contractaci6
per a activitats docents.
67 Requisits de capacitat i compatibilitat

del contractista, i responsabi Iitat d' aquest.
68 Determinaci6 del preu.
69 Regirn economic i forma de pagament.
70 Termini de vigencia del contracte.
71 Programa de treball.
72 Resoluci6: causes i efectes especffics,
73 ResponsabiIitat en el contracte d' elabo
raci6 de projectes d'obres.
TfTOL

III.

DETERMINACIONS ESPECfFIQUES RELATIVES

ALS CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

74 Contracte de subministrament.
75 Especialitats de manteniment i prorroga
en el contracte d' arrendament de bens
mobles i d'equips 0 sistemes informatics.
76 Especialitats en el sector dels bens i ser
veis informatics i de telecomunicacions.
77 Termini, Iloc i verificaci6 del subminis
trament,
78 Execuci6 del contracte de subministra
ment.
79 Especialitats del preu.
80 Modificaci6 del contracte de subminis
trament.
81 Despeses de transport i recepci6.
82 Vicis 0 defectes durant el termini de
garantia.
83 Resoluci6: causes i efectes especlfics.
TfTOL

IV.

DETERMINACIONS ESPECfFIQUES RELATIVES

A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS
PRIVATS

84 Contractes administratius especials.
85 Contractes privats.
86 Contractes de gesti6 de serveis publics.
87 Actuacions especials de preparaci6
dels contractes de gesti6 de serveis publ ics.
88 Regirn juridic dels contractes adminis
tratius especials.
89 Regim juridic deIs contractes privats.
90 Regim juridic dels contractes tfpics de
gesti6 de serveis publics.
91 Procediment negociat d'adjudicaci6 en
els contractes administratius especials i en els
privats.
92 Previsions especfflques sobre les causes
i els efectes de la resoluci6 dels contractes de
gestio de serveis publ ics.
93 Contractes de col-laboracio entre el
sector public i el sector privat.
DAU Regirn contractual de les entitats
publiques empresarials i societats rnercantils
locals.
DTU Validesa dels medis corporatius de
publ icaci6.
DDU Derogaci6 norrnativa.
DFU Entrada en vigor.
TITOll. DETERMINACIONS COMUNES A
TOTS ElS TIPUS DE CONTRACTACIONS
CAP[TOL

I.

DISPOSICIONS GENERALS

Cleusule 1. Objecte, tipologia de
contractacions i determinacions del Plec
1. Aquest Plec conte les determinacions
jurldiques, economiques i administratives
que s'han d'aplicar ales contractacions que
la Corporaci6 acordi establir d'entre les cate

gories contractuals seguents:
a) de serveis;
b) de subministraments;
c) de gesti6 de serveis publics, de col-Iabo
raci6 entre els sectors public i privat, de caire
administratiu especial, i dels privats.
2. En les determinacions referides a
aquests tipus de contractacions es distingeix
entre les aplicables a totes elles (Tltol I) i les
especlfiques relatives als contractes de ser
veis (Tltol 11), als de subministraments (Tltol
111), a altres contractes administratius -de ges
ti6 de serveis publics, de col-laboracio entre
els sectors public i privat, i de caire adminis
tratiu especial- i als privats (Tltol IV).

Cieusule 2. Ambit d'aplicaci6 del Plec
1. Aquest Plec General sera d'aplicaci6 a
les relacions contractuals establertes per la
Corporaci6 i els seus Organismes Autonorns
en l'arnbit material definit a la clausula 1.
2. Eis consorcis participats per la Corpora
ci6 s'hi podran adherir.
3. les mencions fetes a la Corporaci6 0 a
l'Entitat s'entendran referides tarnbe als seus
Organismes Autonorns, i consorcis participats
per ella que s'hi hagin adherit.

Clsusute 3. Normativa general i supletorietat
1. Constitueixen normativa i prescripcions
aplicables al procediment de formaci6 i d'a
provaci6 de I'expedient, licitaci6, negocia
ci6, adjudicaci6, formalitzaci6 i execuci6
dels contractes administratius regits pel pre
sent Plec, a rnes de les disposicions d'aquest,
les establertes en:
a) els Plecs de Clausules Administratives i
de Prescripcions Tecniques Particulars que
s'estableixin per a cada expedient, i la nor
mativa sectorial especffica a la qual aquests
es remetin per ra6 de la materia en cada cas;
b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 31 de marc, sobre
coordinaci6 dels procediments d'adjudicaci6
dels contractes publics d'obres, de subrninis
trament i de serveis, aixf com la resta de la
normativa cornunitaria aplicable;
c) la L1ei 30/2007, de Contractes del Sec
tor Public (en endavant, la lCSP), les normes
reglamentaries en materia de contractaci6 i la
resta de disposicions que les despleguin,
modifiquin 0 afectin;
d) la llei estatal 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regirn local, i
les disposicions que la despleguin, modifi
quin 0 afectin, aixf com la normativa autono
mica de desplegament que, en el marc d'a
quella, sigui vigent;
e) la normativa de contractaci6 del Text
ref6s de la L1ei municipal i de regirn local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, i del Reglament d'O
bres, Activitats i Serveis dels ens locals de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret nurn.
179/1995, de 13 de juny, la normativa con
cordant i la resta de la regulaci6 especlfica
de la Generalitat de Catalunya;
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f) els acords i les resolucions sobre el
regirn d'atribuci6 de competencies, les Bases
d'Execuci6 del Pressupost i les Ordenances i
els Reglaments de la Corporaci6;
g) la L1ei estatal 31/1995, de 8 de novem
bre, de Prevenci6 de Riscos Laborals, les dis
posicions que la despleguin i la resta de la
normativa general sobre seguretat i salut en
el treball, la de protecci6 mediambiental i la
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes,
aixf com la resta de normativa apl icable.
2. En tot allo no previst ales anteriors,
seran apl icables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret
privat.

Clsusule 4. Efectes de les modificacions
legislatives
Les prescripcions d'aquest Plec que incor
poren 0 reprodueixen aspectes de la legisla
ci6 basica de l'Estat i/o l'autonornica d'apli
caci6 als ens locals catalans s'entendran
automaticarnent mod ificades en el moment
en que es produeixi la seva revisi6.

Clsusule 5. Exercici de les atribucions per
contractar
1. Les atribucions per a la contractaci6 i la
seva execuci6 seran exercides pels organs
corporatius de conformitat amb les resolu
cions 0 acords dictats en exercici de la potes
tat d'autoorganitzaci6 de la Corporaci6.
2. Les adaptacions en materia pressuposta
ria es palesaran per mitja de les Bases d'Exe
cuci6 del Pressupost de cada exercici, sem
pre, empero, d'acord amb el que estableix
aquest Plec i la resta de disposicions de
caracter general.

Cleusule 6. Aptitud, capacitat, solvencie,
classificaci6 d'empreses i Registresde
Jicitadors

plicaci6 en lIurs respectius Estats d'origen del
principi de reciprocitat en relaci6 amb I'ad
missi6 d'empreses espanyoles a la participa
ci6 en la contractaci6 publica en aquells.
3. Les persones jurfdiques sols podran ser
adjudicataries de contractes quines presta
cions estigu in compreses entre les fi nal itats,
objecte 0 ambit d'activitat que, a tenor de
Ilurs estatuts 0 regles fundacionals, els siguin
propis.
4. La inscripci6 en el Registre Oficial de
licitadors i Empreses Classificades de I'Estat,
de la Generalitat de Catalunya i/o de la Cor
poraci6 acreditara davant els organs de con
tractaci6 d'aquesta Entitat, Ilevat de prova en
contrari, les condicions d'aptitud de I'empre
sari en relaci6 amb la seva personalitat i
capacitat d' obrar, representaci6, habil itaci6
professional 0 empresarial, solvencia econo
mica i financera, i classificaci6, aixf com la
concurrencia 0 no-concurrencia de les proh i
bicions de contractar que hi hagin de cons
tar. L'acreditaci6 esmentada es realitzara en
els termes de la LCSP i de les respectives nor
matives propies de desplegament.

Clsusule 7. Prerrogatives de la Corporaci6
1. Corresponen a l'organ competent les
prerrogatives de direcci6, interpretaci6,
rnodificacio, suspensi6 i resoluci6 del con
tracte en la forma i condicions que preveu la
legislaci6 apl icable.
2. Eis actes que els organs competents de
la Corporaci6 adoptin respecte a la interpre
taci6 deIs termes del contracte, aixf com a la
de les clausu les del present Plec i de les dels
Plecs de Clausules Administratives i de Pres
cripcions Tecniques Particulars que el regu
lin, seran immediatament executius, sens per
judici deIs recursos que procedeixin tant en
el marc de la propia Corporaci6 com en el de
les especialitats estatutaries dels seus organ is
mes autonorns,

Clsusule 8. Resoluci6 presumpta, recurs
1. Per contractar amb la Corporaci6 I'exe
especial i mesures provisionals
cuci6 de contractes regits per aquest Plec cal
que I'empresari en posseeixi I'aptitud, capa
1. Les peticions que presenti el contractis
citat, solvencia economics i financera i tecnl
ta, 0 si escau altres possibles interessats, que
ca, i no estigui incurs en cap prohibici6 per
no siguin objecte de consideraci6 especffica
contractar. En els suposits i condicions en
en aquest clausulat, s'entendran desestima
que la normativa general basica de contracta
des si transcorreguts tres mesos des de la seva
ci6 administrativa ho exigeixi, sera requisit
presentaci6 no hagues recaigut resoluci6
indispensable que hagi obtingut previament
expressa.
la classificaci6 corresponent. Aixf mateix, els
2. L'assenyalament de terminis que consta
empresaris hauran de disposar d'una organit
ales clausules als efectes de determinar que
zaci6 amb elements personals i materials
una petici6, a manca de resoluci6 expressa,
suficients iamb una finalitat que tingui rela
s'entengu i estimada 0 desestimada, s'efectua
ci6 directa amb I'objecte del contracte, aixf
sens perjudici de la possible ampliaci6 dels
com de l'habilitaci6 empresarial 0 professio
, dits terminis en virtut de la prorroga que es
nal que, si escau, sigui exigible per a la realit
pugu i decretar 0 acordar, que haura de ser
zaci6 de I'activitat 0 prestaci6 que constituei
notificada als i nteressats. En aquest darrer
xi I'objecte del contracte.
suposlt els dits efectes relatius a la virtualitat
2. Les empreses no-comunitaries, a rnes de
presumpta sobre estimaci6 0 desestimaci6 de
l'acreditaci6 de les condicions d'aptitud,
les sol-licituds inherents a l'absencla de reso
capacitat i solvencla establertes a I'apartat
luci6 expressa quedaran referits a la data en
anterior, hauran de justificar rnitjancant els
que expiri l'ampliaci6 disposada.
medis establerts a I'article 44 de la LCSP I'a
3. Les previsions dels dos apartats anteriors

s'entenen sens perjudici de la possibilitat
d'interposici6 del recurs especial en materia
de contractaci6 previ al recurs contenci6s
administratiu, 0 de la sol-licitud d'adopci6 de
mesures provisionals, segons el regirn iamb
els efectes que s'estableixen als articles 37 i
38 de la LCSP.
Clausula 9. Procediment i jurisdicci6
aplicables
Seran d'aplicaci6 al contracte les normes
relatives al procediment administratiu i de la
jurisdicci6 contenciosa administrativa, sot
metent-se als Tribunals del dornicill de la
Corporaci6 que fossin competents per conel
xer de les questions que se suscitin, lIevat
dels efectes, compliment i extinci6 dels con
tractes privats, que es sotmetran a la jurisdic
ci6 civil.
CAPfTOL

II.

EXPEDIENT DE CONTRACTACI6

Secci6 1a. Tramitaci6 de I'expedient

Clausula 10. Documentaci6 ptepetstorie
integrant de I' expedient
1. Eis expedients de contractaci6 han de
contenir:
a) Eis Plecs de Prescripcions Tecniques i
de Clausules Administratives Particulars que
han de regir el contracte, quina exigencia
sera suplerta per la d'un document descriptiu
de les necessitats i requisits de la contracta
ci6 en cas que el procediment d'adjudicaci6
escollit sigui el de dlaleg competitiu.
b) EI certificat 0 document que acrediti I'e
xistencia de credit pressupostari i la fiscalit
zaci6 de la Intervenci6 en els termes previs
tos a les Bases d'Execuci6.
c) La Justificaci6 de la necessitat del con
tracte i idone"itat de I'objecte, caracterfstiques
i import calculat de la contractaci6 i de la
resta d'aspectes que requereixi la normativa
general vigent.
2. La resoluci6 d'aprovaci6 de I'expedient
de contractaci6 cornprendra la de la despesa
corresponent i la dels Plecs de Prescripcions
Tecniques i de Clausules Administratives Par
ticulars 0 be del document descriptiu substi
tutori quan escaigui segons I'establert a I'e
fecte.

Clsusule 11. Plec de Prescripcions Tecniques
Particulars
1. l.'organ de contractaci6 aprovara abans
de l'autoritzaci6 de la despesa 0 conjunta
ment amb ella, i sempre abans de la licitaci6
del contracte, 0, de no existir aquesta, abans
de la seva adjudicaci6 provisional, el Plec i
els documents annexosque continguin les
prescripcions tecniques particulars (en enda
vant, les "Prescripcions Tecniques") que
hagin de regir la realitzaci6 de la prestaci6 i
defineixin les seves qualitats, en el marc dels
requ isits que per a cada contracte estableix la
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LCSP.
2. EI contracte que es formalitzi ulterior
ment ajustara el seu contingut al de les res
pectives Prescripcions Tecniques i documen
taci6 annexa, les quais es consideren part
integrant del contracte.

Cleusule 12. Plec de Cleusules
Administratives Particulars
1. Abans 0 conjuntament amb I'autoritza
ci6 de la despesa, i sempre abans de la Iicita
ci6 del contracte, 0, de no existir aquesta,
abans de la seva adjudicaci6 provisional,
s'haura d'aprovar el Plec de Clausules Admi
nistratives Particulars (en endavant, les "Clau
sules Particulars"), el qual incloura els pactes
i condicions definidors dels drets i obliga
cions especffics que assumiran les parts en el
contracte del qual es tracti, el seu objecte i el
procediment d'adjudicaci6, i les altres men
cions requerides per la LCSP i les seves nor
mes de desenvoluparnent,
2. Abans de l'aprovaci6 de les Clausules
Particulars per l'organ competent, es precep
tiu que emetin informe la Secretaria i la Inter
venci6 de la Corporaci6.
3. Les Clausules Particulars podran inclou
re noves clausu les per desplegar el Plec de
Clausules Administratives Genera.ls, sempre
que no el contradiguin, aixf com aquelles
que autoritzin les disposicions generals.
4. EI contracte que es formalitzi ulterior
ment ajustara el seu contingut al de les res
pectives Clausules Particulars, que es consi
deren part integrant del contracte.
Clsusule 13. Classes de tramitaci6

sense que el seu mirnero sigui inferior a tres
sempre que aixo sigui possible, i negociar les
condicions del contracte amb un 0 varis
d'ells d'acord amb els articles 153 a 162 de
la LCSP.
Aquest procediment sera objecte de publi
citat previa en els casos previstos a I'article
161 de la LCSP.
d) En el procediment de dialeg competitiu,
el qual tindra caracter excepcional, l'organ
de contractaci6 dirigeix un dialeg previ amb
els candidats seleccionats d'acord amb les
norrnes del procediment restringit, a fi de
desenvolupar una 0 varies solucions suscepti
bles de satisfer les seves necessitats i que ser
viran de base per tal que els candidats esco
Ilits presentin Ilurs ofertes, d'acord amb I'arti
c1e 163 a 167 de la LCSP.
e) En els concursos de projectes organ it
zats en el marc d'un procediment d'adjudica
ci6 d'un contracte de serveis 0 be amb pri
mes de participaci6 0 pagaments als partici
pants es seguira la tramitaci6 especffica pre
vista per a aquests casos a la normativa gene
ral, d'acord amb els articles 168 a 172 de la
LCSP.
2. En els procediments obert i restringit de
licitaci6, l'adjudicaci6 de I'oferta econornlca
ment rnes avantatjosa resultara de l'aplicaci6:
a) d'un sol criteri, que necessariarnent
haura de ser el del preu rnes baix;
b) 0 be de dos 0 rnes criteris, un dels quais
sera sempre el preu, en els termes establerts a
I'article 134 de la LCSP.
3. La Corporaci6 justificara a I'expedient
l'elecci6 del procediment i dels criteris d'ad
judicaci6 que s'utilitzin en cada cas.
4. EI procediment d'adjudicaci6 en els
contractes qualificats com a menors es direc

tao
D'acord amb la normativa general aplica
ble, els expedients de contractaci6 podran
seguir la tramitaci6 ordinaria, la urgent 0 la
de regim excepcional en suposits d'ernergen
cia.

Clsusule 14. Procediments d'adjudicaci6

1. L'adjudicaci6 deIs contractes es dura a
terme ordinariarnent mitjancant els procedi
ments obert 0 restringit, i, en els suposits pre
vistos legalment, podran seguir-se els proce
dirnents negociat, de dialeg competitiu 0 l'a
plicable als concursos de projectes, amb els
trets generals seguents:
a) En el procediment obert de Iicitaci6 tot
empresari podra presentar una proposici6,
d'acord amb els articles 141 a 145 de la
LCSP.
b) En el procediment restringit de Iicitaci6
sols podran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la
Corporaci6, previa sol-Ilcltud dels que en fos
sin interessats, d'acord amb els articles 146 a
152 de la LCSP.
c) En el procediment negociat, I'adjudica
ci6 recaura en el licitador justificadament
escollit per l'organ de contractaci6, despres
d'efectuar consultes amb diversos candidats,

CIAusula 15. Contractes menors

1. De conformitat amb la normativa gene
ral de contractaci6, els contractes menors es
definiran per la quantia i tenen aquesta con
sideraci6 els contractes de serveis, de submi
nistraments i altres contractes la quantia dels
quais sigui inferior a 18.000 euros.
La subscripci6 a revistes i altres publica
cions, qualsevol que sia el seu import, aixf
com la contractaci6 de l'acces a la informa
ci6 continguda en bases de dades especialit
zades, qualsevulla que sigui la seva quantia,
podra efectuar-se, sempre que no tinguin el
caracter de contractes subjectes a regulaci6
harmonitzada, d'acord amb les normes esta
blertes per als contractes menors en els ter
mes de la LCSP.
2. La tramitaci6 de I'expedient del con
tracte men or sols exigira l'aprovaci6 de la
despesa i la incorporaci6 de la factura, 0 be
el comprovant 0 rebut corresponent en els
casos de subministraments i serveis quina
prestaci6 s'acrediti en els usos del trafic
comercial per aquest medi, que han de reunir
els requisits establerts a la legislaci6 vigent,
tot aixo sens perjudici del que estableixin les
Bases d'execuci6 del pressupost de la Corpo

raci6.

3. Eis contractes menors no podran tenir
una durada superior a un any, ni esser objec
te de prorroga ni de revisi6 de preus.
4. En els contractes menors no s'exigira la
constituci6 de la garantia, Ilevat que es d is
posi altrament.
5. En els contractes menors no s'hi incor
poraran plecs de clausules administratives,
pero en els casos en que resulti necessari es
consignaran les prescripcions oportunes per a
la correcta execuci6 del contracte.

Clsusule 16. Pressupost de Iicitaci6 i ofertes
dels empresaris
1. EI pressupost de licitaci6 constltulra la
xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se 0
millorar les seves proposicions econorniques
els oferents i vindra expressat ales Clausules
Particulars en Iletres i numeros en la unitat
monetaria de compte euro.
En tot cas s'indlcara com a partida inde
pendent I'import de l'lmpost sobre el Valor
Afegit (IVA).
2. Dins el lfrnit maxim del pressupost de
licitaci6, I'oferta dels empresaris s'entendra
en tot cas comprensiva de la totalitat del con
tracte i portara implfcita:
a) L'import dels treballs accessoris 0 auxi
liars, inclosos dietes, transports, emmagatze
matge i/o altres, sens perjudici del que dispo
sa la clausu la 78.1 d' aquest Plec.
b) Les despeses derivades de l'aplicaci6 de
les disposicions legals sobre seguretat i salut
en el treball, incloent-hi en particular totes
les derivades de l'elaboraci6 i aplicaci6 de la
planificaci6 preventiva en cas de concurren
cia empresarial, i els honoraris correspo
nents.
c) Les despeses corresponents al control de
qualitat.
d) L'import de les carregues laborals de tot
ordre i de tots els eventuals augments que
s'hi produeixin en el decurs del termini d'e
xecuci6 del contracte com a consequencia
de la negociaci6 col-lectiva.
3. En totes les ofertes dels empresaris
haura d'indicar-se, com a partida indepen
dent, I'import de l'lmpost sobre el Valor Afe
git (IVA); en cas de no constar com a partida
independent, es surnara d'ofici a I'import
ofertat el percentatge de I'IVA que correspon
gui.
4. EI calcul del valor estimat que haura
d'apl icar-se en els suposits previstos a la
LCSP haura de tenir en compte qualsevol
eventual prorroga del contracte i l'exclusi6
de I'import de I'IVA.
5. D'acord amb I'article 75 de la LCSP,
totes les mencions d' aquest Plec a quanties,
imports, valors, pressupost 0 equivalents
s'entendran sempre referides sense IVA.

Clsusule 17. Garantia provisional
1. Amb caracter general, no es constltulra
garantia provisional en els procediments
oberts, restringits 0 negociats, lIevat que les
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Clausules Particulars disposin altrament en
funci6 de les circumstancies concurrents.
2. La garantia provisional no podra ser
superior al 3% del pressupost de Iicitaci6 0
be del pressupost estimatiu maxim de licita
ci6 quan el contracte es determini en funci6
de preus unitaris.
3. Aquesta garantia podra constituir-se per
qualsevol dels mitjans previstos a l'article 84
i en els termes del 91.3, ambd6s de la LCSP.
4. La garantia provisional sera retornada
als interessats immediatament despres de
l'adjudicaci6 definitiva del contracte.
5. La garantia provisional sera incautada
als empresaris 0 professionals que retirin
injustificadament la seva proposici6. A
aquest efecte, es consideren equivalents a la
retirada injustificada de I'oferta els suposits
seguents:
a) La manca de contestaci6 a la sol-Iicitud
d'informaci6 previa, 0 be la manca d'aporta
ci6 de justificaci6 de la possibilitat de com
plir I'oferta, per causes imputables al licita
dor, quan una 0 altra hagues estat requerida
per I'organ competent en el suposit de baixes
anormals 0 incurses en presumpci6 d'esser
desproporc ionades.
b) EI fet que I'adjudicatari no constitueixi
la garantia defi nitiva.
c) EI reconeixement per part del licitador
de que la seva proposici6 es troba afectada
d'error 0 inconsistencia que la facin inviable.

Clsusule 18. Criteris d'adjudicaci6 ales

Iicitacions
1. Les Clausules Particulars establiran els
criteris d'adjudicaci6, directament vinculats a
I'objecte del contracte, en els termes fixats a
I'article 134.1 i.2 de la LCSP.
Amb caracter general, les Clausules Parti
culars atribuiran una ponderaci6 .superior als
criteris d'adjudicaci6 avaluables de forma
autornatica per aplicaci6 de f6rmules respec
te a la que es concedeixi als criteris qu ina
quantificaci6 depengui d'un judici de valor;
en cas que fossin aquests darrers els prepon
derants, haura de constituir-se el cornite d'ex
perts 0 designar-se en les Clausules Particu
lars I'organisme tecnlc especialitzat als quaIs
es refereix I'article 134.2, segon paragraf,
incfs final, de la LCSP.
2. En cas que el procediment d'adjudica
ci6 s'articuli en varies fases, les Clausules
Particulars determinaran en quines d'elles
s'aniran aplicant els distints criteris, aixf com
el lIindar mfnim de puntuaci6 que pugui exi
gir-se als licitadors per tal de continuar en el
proces selectiu.
3. Els licitadors podran presentar variants 0
millores en les seves ofertes que puguin fer
les mes convenients per a la realitzaci6 de
I'objecte del contracte, sempre que aquesta
possibilitat s'hagi previst expressament ales
Clausules Parl:iculars i s'hagi indicat en I'a
nunci de licitaci6 del contracte, i dins els
limits, cond icions i modal itats de presentaci6
que s'hi assenyalin.
En cas d'admetre's i presentar-Ies, els lici

tadors diferenciaran c1arament el que es pro
posici6 ferrna i variants 0 millores, que la
Corporaci6 pot acceptar 0 rebutjar, sens per
judici del que es preveu a I'article 131.3 de
la LCSP.
4. En cas d'igualaci6 de proposicions rnes
avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d'adjudicaci6, s'adjudicara el con
tracte a la proposici6 que resulti d'aplicar els
criteris de preferencia que s'indiquen a la
Disposici6 Addicional Sisena de la LCSP i els
altres que es detallen segons I'ordre de prela
ci6, subsidiari del que puguin preveure les
Clausules Particulars, seguent:
-1er) A favor de les proposicions presenta
des per empreses ptlbliques 0 privades que
en el moment d'acreditar la seva solvencia
tecnica tinguin en la seva plantilla un nurne
ro de treballadors amb discapacitats superior
al 2% i en funci6 del percentatge.
-2on) A favor de les proposicions d'empre
ses dedicades especfficament a la promoci6 i
inserci6 laboral de persones en situaci6 d' ex
clusi6 social, segons els criteris i requisits
establerts a la LCSP.
-3er) A favor de les proposicions d' empre
ses sense anirn de lucre, en els suposits i d'a
cord amb els criteris i requisits establerts a la
LCSP.
-4rt) A favor de les proposicions d' empre
ses 0 les entitats reconegudes com a Organ it
zacions de Cornerc Just, quan en els produc
tes objecte del contracte existeixi una alter
nativa en aquest sentit.
-Se) A favor de les proposicions presenta
des per les empreses que, en el moment d' a
creditar la seva solvencia tecnica 0 professio
nal, compleixin les directrius i mesures que
es determinin tendents a promoure la igualtat
efectiva entre dones i homes en el mercat de
treball, d'acord amb la L1ei Organica 3/2007,
de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
-6e) A favor de la proposici6 que com
prengui I'oferta econornica rnes baixa.
-7e) En cas de seguir persistint I'empat
despres d'apl icar tots els criteris precedents,
es decidira l'adjudicaci6, entre elles, per sor
teig.

Clsusule 19. Subhasta electronics
1. Les Clausules Particulars i I'anunci de
licitaci6 indicaran aquells casos en que l'or
gan de contractaci6 hagi decidit celebrar una
subhasta electronica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quais fa
referencia I'article 154.a) de la LCAP, per a la
presentaci6 de millores en els preus 0 de
nous valors relatius a determinats elements
de les ofertes que les millorin en el seu con
junt, especificant la informaci6 establerta a
I'article 132 de la LCSP en relaci6 amb els
extrems de celebraci6 de la subhasta i les
especificacions tecniques per a la connexi6
al dispositiu electronic.
2. No es podra utilitzar en cap cas la sub
hasta electron ica en aquells contractes I' ob
jecte dels quais es refereixi a prestacions de

caracter intel-lectual,

Cleusule 20. Documentaci6 a presentar ales

licitacions
1. La documentaci6 a presentar pels Iicita
dors sera la que es determini ales Clausules
Particulars corresponents, que, com a mfnim,
cornprendra I'establerta a I'article 130 de la
LCSP.
2. Les propostes econorniques i tecniques
s'ajustaran al model i previsions establerts a
les Clausu les Particu lars, i an iran sempre
acompanyades, en sobre a part, de la docu
mentaci6 administrative legalment necessaria
per procedir a la seva qualificaci6 previa per
part de la mesa de contractaci6.
La documentaci6 que acrediti la represen
taci6 i facultats del licitador que resulti adju
dicatari haura de ser validada per I'Assessoria
Jurfdica de la Secretaria de la Corporaci6 pre
viament a l'adjudicaci6 definitiva del con
tracte, sens perjudici de les responsabilitats
de tot tipus en que aquell hagi pogut inc6rrer
relatives a la validesa d'aquest document en
la data final del termini per a la presentaci6
de proposicions. En cas de conc6rrer aquesta
manca de validesa, sera considerada per la
Corporaci6 com a retirada injustificada de
I'oferta i es procedira, en consequencla, a la
confiscaci6 de la garantia provisional consti
tulda, si escau.

Clsusule 21. Terminis per a la presentaci6 de

proposicions
Eis terminis mfnims per a la presentaci6 de
proposicions seran els que per a cada tipus
de contracte assenyala la LCSP, computant-se
per dies naturals, si be en el cas que el termi
ni finalitzi en dissabte, diumenge 0 festiu
s'entendra ajornat fins al primer dia laborable
seguent,

Clsusule 22. Mesa de contractaci6
1. De conformitat amb la Disposici6 Addi
clonal Segona, en el seu apartat dese, de la
LCSP, la Mesa de contractaci6 sera presidida
per un/a membre electe/a 0 un/a funcionari/a
de la Corporaci6, i en formaran part com a
vocals el/la Secretari/a 0, si escau, el/la titular
de l'organ que tingui atrlbulda la funci6 d'as
sessorament jurfdic, i l'lnterventor/a, 0 fun
cionaris delegats que els substitueixin, aixf
com aquelles altres persones que es designin
per l'organ de contractaci6 entre el personal
funcionari de carrera 0 personal laboral al
servei de l'Entitat, 0 membres electes d'a
questa, sense que el seu numero sigui, en
total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a
un/a funcionari/a de la Corporaci6.
2. La configuraci6 concreta de la Mesa de
Contractaci6 es deterrninara per decret de la
Presidencia de la Corporaci6.

Clsusule 23. Criteris d'adjudicaci6
predominants a cada tipus de contracte
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1. L'adjudicaci6 de les licitacions relatives
als contractes de gesti6 de serveis publ ics, de
serveis, i de subministrarnents resultara nor
malment de l'aplicaci6 de dos 0 mes criteris,
en els termes de I'art. 134 LCSP.
2. Podra utilitzar-se el criteri unic del preu
rnes baix en els subministraments de quantia
redutda en els que els productes a adquirir
estiguin perfectament definits per estar nor
malitzats i no ser possible variar els terminis
de lIiurament, ni introduir rnodificaclons de
cap classe en el contracte, quedant el preu
com unic factor determinant de I'adjudica
ci6.
3. En els contractes de serveis podra utilit
zar-se el criteri unic del preu rnes baix quan
es tracti de contractacions de quantia redulda
I'objecte de les quais estigui perfectament
definit tecnicarnent i no sigui possible intro
duir modificacions de cap c1asse, quedant el
preu com iinic factor determinant de I'adjudi
caci6.
4. En els contractes administratius espe
cials i en els privats, la fixaci6 de rnes d'un
criteri s'articulara en funci6 de les presta
cions a contractar i de l'aplicaci6 dels criteris
previstos a I'article 134 de la LCSP.
5. En els contractes de col-Iaboracio entre
el sector public i el sector privat l'adjudicaci6
resultara de la tramitaci6 del procediment de
dialeg competitiu, sens perjudici de la possi
bilitat de seguir subsidiariament el procedi
ment negociat amb publicitat en cas d'haver
se presentat ofertes irregulars 0 inacceptables
en els termes de I'article 154.a) de la LCSP.

Clsusule 24. Publicitat de les licitacions i
informaci6 als licitadors
1. Eis anu ncis de les convocatories en els
proced iments oberts i restringits i en els
negociats regulats a I'article 161.1 de la LCSP
es publicaran en el perfil de contractant d'a
questa Entitat i en el BUTLLEir OFICIAL DE LA
PRovfNCIA.
Eis anuncis tarnbe es publicaran en el
Boletfn Oficial del Estado i en el Diari Oficial
de la Uni6 Europea quan els contractes esti
guin subjectes a regulaci6 harmonitzada en
els suposits regu lats als articles 13 a 17 de la
LCSP.
2. Eis anuncis de les convocatories en els
procediments negociats regulats a I'article
161.2 de la LCSPes publicaran en el perfil de
contractant d'aquesta Entitat 0 en el BUTLLEif
OFICIAL DE LA PRovfNCIA.
3. La publicitat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya sera potestativa de
l'organ competent.
4. Les empreses interessades en la licitaci6
podran sol-licitar informaci6 addicional sobre
els plecs i/o sobre la documentaci6 comple
rnentaria de la Iicitaci6 fins a 9 dies naturals
abans de que finalitzi el termini fixat per a la
recepci6 de les ofertes, d'acord amb els ter
mes del regirn informatiu establert a I'article
142 de la LCSP.

Clsusule 25. Obertura i examen de
proposicions
1. La Mesa es reunira en acte no public
per procedir a la qualificaci6 de la documen
taci6 presentada en temps i forma, i si
observes defectes materials en la documenta
ci6 presentada podra concedir, si ho estima
convenient, un termini maxim de tres dies
habils per tal que el licitador esmeni I'error.
Aixf mateix, a I'efecte de verificar I'even
tual concurrencia de prohibicions per con
tractar, l'organ competent i la mesa de con
tractaci6 podran requerir a I'empresari la pre
sentaci6 de certificats i documents comple
mentaris als que ha presentat, 0 be aclari
ments sobre aquests, que haura de compli
mentar en el termini maxim de cinc dies.
2. L'obertura de les proposicions econorni
ques, i de les tecniques es celebrara en un
termini maxim d'un mes a comptar des de la
data d'exhauriment del termini per presentar
les ofertes, en el Iloc, dia i hora que s'hagi
assenyalat en cada cas, constitu i nt-se a
aquests efectes la Mesa de contractaci6, en
un acte que sera public en tot cas per a 1'0
bertura de I'oferta econornica lIevat que es
prevegi que en la licitaci6 puguin emprar-se
medis electronics. Quan el dia assenyalat
sigui dissabte, diumenge 0 festiu, s'entendra
ajornat fins al primer dia laborable seguent, si
no es fixes una altra data.
La Mesa proced i ra previarnent a donar
compte del resultat de la qualificaci6 de la
documentaci6 presentada. Obertes les propo
sicions econorniques i tecniques, la manca
de signatura de compromfs sobre aquestes es
podra considerar per la Mesa com a error
subsanable, previ examen i conclusi6 favora
ble sobre la coherencia tecnlca i econornica
globals de I'oferta presentada pellicitador. En
aquest cas se l'atorgara un termini maxim de
subsanaci6 de tres dies habits si no se'l
pogues requerir en el mateix acte a que es
ratifiqu i expressament en la seva oferta en la
deguda forma omesa, tot advertint-Io de que
l'omissi6 de fer-ho es considerara retirada
injustificada de I'oferta.
En cas de discordanca entre les expres
sions dineraries de I'oferta en Iletres i ruime
ros prevaldra la xifra consignada en Iletres,
lIevat que es tracti d'un error man ifest en
I'expressi6 d' aquesta.
3. Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
del sol criteri del preu, la Mesa de contracta
ci6 proposara l'adjudicaci6 provisional del
contracte a la proposici6 amb el preu rnes
baixo
Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
del sol criteri del preu, la Corporaci6 podra
determinar ales Clausules Particulars i, si
escau, reduir motivadament fins a un terc, els
percentatges maxims de desviaci6 respecte a
la mitjana de baixes a partir dels quais pugui
apreciar que el Iicitador incorre en baixa des
proporcionada 0 anormal, en el marc dels
criteris establerts reglarnentariament per tal
d'apreciar-ho.
En cas de presentaci6 de diverses proposi

cions formulades individualment per empre
ses vinculades es produiran els efectes que
reglamentariarnent es determinin en relaci6
amb l'aplicaci6 del regim d'apreciaci6 d'o
fertes desproporcionades 0 anormals, en el
benentes de que els efectes d'aquest procedi
ment s'aplicaran ales restants ofertes formu
lades per les dernes empreses del mateix
grup.
4. Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
de dos 0 mes criteris, la Mesa de contractaci6
proposara l'adjudicaci6 provisional del con
tracte a la proposici6 que estimi esser la rnes
avantatjosa econornicarnent previa pondera
ci6 dels criteris indicats ales Clausules Parti
cu lars corresponents, sense atenir-se exclusi
vament al preu de la proposici6. La Corpora
ci6 podra establir ales Clausules Particulars
els parametres objectius que permetin apre
ciar per a cadascun dels criteris si la proposi
ci6 global del Iicitador no pot ser complerta
com a consequencia d'una oferta despropor
cionada 0 anormal.
L'organ de contractaci6 no podra declarar
deserta una licitaci6 quan existeixi alguna
oferta 0 proposici6 que sigui admissible d'a
cord amb els criteris que figurin ales Clausu
les Particu lars.
5. En cas que s'ultrapassessin els Ifmits
establerts que permetin identificar una propo
sici6 que pugui ser considerada despropor
cionada 0 anormal, la Corporaci6 procedira,
abans de rebutjar la proposici6, a verificar la
seva composici6 per tal de comprovar la via
bilitat del seu compliment, d'acord amb el
procediment de I'article 136 de la LCSP i els
criteris reglamentaris a I'efecte.

Clsusule 26. Proposta d'adjudicaci6
provisional
La proposta d'adjudicaci6 provisional for
mu lada a I'organ de contractaci6 per la Mesa
de contractaci6 a favor de la proposici6 de
preu mes baix 0 econornicarnent rnes avan
tatjosa no genera cap dret a favor del licita
dor proposat enfront de la Corporaci6; tan
mateix, quan l'organ de contractaci6 no
adjudiqui el contracte d'acord amb la pro
posta formulada haura de motivar la decisi6.

Clsusule 27. Renuncia a la celebraci6 del
contracte i desistiment del procediment
Abans de l'adjudicaci6 provisional l'organ
de contractaci6 podra acordar la remincia a
la celebraci6 del contracte per raons d'interes
public degudament justificades a I'expedient,
aixf com desistir del procediment, per les
causes iamb els efectes establerts a I'article
139 de la LCSP.

Clsusule 28. Adjudicaci6 provisional
1. Formu lada la proposta per part de la
Mesa, l'organ competent resoldra sobre la
validesa de l'adjudicaci6 a favor de I'autor de
la proposici6 econorn icament rnes avantatio

Nurn, 15/ pag. 20

BUTLLET! OFICIAL DE LA PRoviNCIA DE BARCELONA

17/1 /2009

Administraci6 Local

sa, dins dels terminis que s'assenyalen a con
tinuaci6:
a) Quan l'unic criteri a considerar per
selecciona.r I' adjudicatari del contracte sigu I
el del preu, s'haura de fer l'adjudicaci6 pro
visional dins del term in i de 15 dies naturals a
comptar des del d ia seguent al de I'obertu.ra
de les proposicions rebudes, la qual confir
mara la proposta de la Mesa, Ilevat dels casos
previstos a la legislaci6 vigent..
.
b) Quan es consideri una pluralitat de en
teris per a l'adjudicaci6 del contracte, haura
de fer-se l'adjudicaci6 provisional dins del
termini dels dos mesos a comptar des de la
data d'obertura de les proposicions rebudes,
lIevat que se n'estableixi motivadament un
altre de superior ales Clausules Particula~s.
L'adjudicaci6 s'efectuara en aquest cas mit
jancant resoluci6 motivada a favor de I'<:>ferta
que millor compleixi amb els criteris de
selecci6 que s'hagin determinat ales Clausu
les Particulars, lIevat que es declari desert.
c) Eis terminis indicats s'ampliaran en 15
dies habils quan sigui necessari per seguir els
tram its de verificaci6 de les ofertes amb
valors anormals 0 desproporcionats.
2. Transcorreguts els terminis assenyalats a
I'apartat anterior sense resoluci6 de la .C?rp~
raci6, els empresaris admesos a la licitacio
tindran dret a retirar la seva proposta.
3. Les resolucions d'adjudicaci6 provisio
nal del contracte seran publicades en el perfil
de contractant i notificades als candidats 0
Iicitadors, els quais podran interposar,. si ho
estimen convenient, el recurs especial en
materia de contractaci6 previ al recurs con
tenci6s administratiu, 0 be sol-licitar I'adop
ci6 de mesures provisionals, segons el regirn i
amb els efectes que s'estableixen als articles
37 i 38 de Ja LCSP.
En els procediments negociats i de dialeg
competitiu J'adjudicaci6 provisional concre
tara i fixara eJs termes definitius del contrac

teo
4. L'adjudicaci6 provisional es notificar~ a
I'adjudicatari tot requerint-Io per a que, dins
dels quinze dies habils seguents al de la dat~
de la publicaci6 en eJ perfil del contractant, I
com a requisit previ per a l'elevaci6 de I'ad
judicaci6 provisionaJ a definitiva, presenti Ja
documentaci6 justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de Jes seves obliga
cions tributaries iamb Ja Seguretat Social,
aixf com els documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar i de I'efectiva d is
posici6 dels medis que s'hagues cornprornes
a dedicar 0 adscriure a l'execuci6 del con
tracte. Tarnbe haura de constituir en el
mateix termini la garantia definitiva que sigui
procedent, en la modaJitat que s'hagues e~t~
blert i presentar eJs documents que acreditin
la vaJidaci6, per I' Assessoria Jurfdica de Ja
Secretaria de la Corporaci6, de la documen
taci6 en que s'atorguin eJs poders de repre
sentaci6 i les facultats vigents del licitador.
5. En cas que I'adjudicatari provisional no
compleixi els requisits estabJerts a I'apartat
anterior en el termini estabJert per causes a
ell imputabJes, la Corporaci6 declarara
decaiguda l'adjudicaci6 provisional al seu

favor, podent efectuar una nova adjudicaci6
provisional al licitador 0 licitadors seguent~ ~
aquell, per I'ordre en que hagin restat classifi
cades Ilurs respectives ofertes i sempre que el
nou adjudicatari hagi prestat la seva ~on!or
mitat. De no esser possible aquesta adjudica
ci6 subsidiaria, la Corporaci6 podra procedir
a una nova convocatoria de Iicitaci6.

rnitjancant retenci6 de preu, aixf cor:n q~e
l'acreditaci6 de I'esmentada constitucio
pugu i efectuar-se m itjan~.ant med is electro
nics, informatics 0 telernatics.
6. La garantia definitiva respondra de les
responsabilitats previstes a I'article 88 de la
LCSP.

Clausula 30. Garantia global

Clsusut« 29. Garantia definitiva
1. La garantia definitiva s'haura de prestar
per J'adjudicatari en qualsevol de Jes formes
assenyalades a I' article 84 de Ja LCSP, amb
les mateixes formal itats que les exigides per a
les provisionals i qualsevol que hagi estat el
procediment d'adjudicaci6 d~J contracte. Pe!
excepci6, ales Clausules Partlcul~rs ~s podra
dispensar motivadament la constitucio de la
garantia definitiva especialment en eJ cas
dels contractes de subministrament de bens
consumibles quin lliurament i recepci6 hagin
d'efectuar-se abans del pagament del preu.
2. La quantia de la garantia definitiva sera
per regia general del 5% de I'import d'adju
dicaci6 del contracte, IVA exclos, Ilevat que
les Clausules Particulars n'excloguin la possi
bilitat motivadament. Aquesta regJa generaJ
s'excepcionara en els suposits de les garan
ties complementaries i especials seguents: .
a) En cas d'adjudicaci6 a un ernpresan
quina proposici6 s'hagues presumit iniciaJ
ment com a oferta amb vaJors anormals 0
desproporcionats, l'organ compet~nt P?~r~
exigir-Ii la constituci6 d'una garantia definiti
va deJ 10 % del preu del contracte.
b) En casos especials lliurement apreciats
per l'organ competent, aquest podra .establir
a Jes Clausules Particulars una garantia com
plernentaria que no podra superar el 5% de
J'import d'adjudicaci6 del contracte, podent
se assolir una garantia total de fins a un 10 %
del preu del contracte.
..
c) Amb independencia de la garantia defi
nitiva, I'adjudicatari haura de prestar una
garantia especffica per tal d'assegurar el
pagament dels acomptes que la Corporaci6 Ii
pugui concedir per les operacions prepa.rat?
ries de l'execuci6 deJ contracte que en sigum
susceptibles segons les Clausules Particulars i
amb les condicions i Jfmits establerts per
aquestes i per Ja normativa general.
.
Aquesta garantia es regira per la norrnativa
generaJ en materia de garanties i el. contrac
tista tindra dret a la seva cancel-Iacio total 0
parcial a mesura que tinguin Iloc les deduc
cions per al reintegrament de I'acompte per
cebut.
3. En el cas dels contractes amb preus pro
visionals, el percentatge corresponent .segons
I'apartat anterior es calculara en relacio arnb
el preu maxim fixate
4. Quan la quantia del contracte es deter
mini en funci6 de preus unitaris, J'import de
la garantia a constitu ir es fixara atenent aJ
pressupost base de licitaci6.
5. Les Clausules Particulars podran pre
veure que la garantia definitiva en eJ~ co.n:
tractes regits peJ present Plec es constitueixl

1. Alternativament, i en els termes previs
tos a la normativa general, el contractista
podra constituir una garantia global en rela
ci6 amb tots els contractes que celebri amb
la Corporaci6 i sense especificaci6 singular
per a cada contracte, que respongui, en tots
eJs contractes celebrats 0 a celebrar amb
aquesta, genericarnent i per~~nentment, del
manten iment de les proposicrons, de la for
malitzaci6 dels contractes i del compliment
per I'adjudicatari de les obligacions deriva
des de tots els contractes coberts per aquesta
garantia, fins a un 5%, 0 p~rc~nta~ge ~uperior
que escaigui, de I'import d adjudicacio 0 del
pressupost base de Iicitaci6 .qu~n el preu del
contracte resulti de preus urutaris.
2. La garantia global nornes podra consti
tuir-se mitjancant aval 0 contracte d'assegu
ran~a de cauci6. '

Clsusule 31. Adjudicaci6 definitiva i efectes
1. EJ contracte es perfeccionara rnitiancant
la seva adjudicaci6 definitiva.
2. L'eJevaci6 a definitiva, que no tindra
1I0c abans dels 15 dies habils seguents al de
publ icaci6 de J'adjudicaci6 pro.visio,n~l,
haura de produir-se dins eJs 10 dies habils
seguents al de finalitzaci6 del termini esmen
tat.
3. L'adjudicaci6 definitiva del contracte es
notificara a tots els licitadors.
4. Si els interessats ho sol-llciten, se'ls faci
Iitara informaci6 en relaci6 amb els motius
del refus de la seva candidatura 0 proposici6
i de les caracterfstiques de la proposici6 de
I'adjudicatari que fossin determin~n~ de I'~d
judicaci6 al seu favor, en un termini de qUI~
ze dies naturals a comptar des de Ja recepcio
de la petici6 en aquest sentit, sens perjudici
del que disposa l'arti~l~ 13.7.2 de.la ~CS~:
5. En la propia notificacio es citata a I inte
ressat per a que concorri a formalitz~r el ~o~
tracte en el termini maxim de deu dies habils
a comptar des del seguent al de la notificaci6
de l'adjudicaci6 definitiva.
.
6. Si no atengues I'esmentat requerlme~t,
no complfs els requisits per a la cel~bracl6
deJ contracte 0 impedfs que es forrnalitzes en
el termini assenyalat, la Corporaci6 podra
acordar la seva resoluci6 previa incoaci6 de
I'expedient oportu, lIevat que el moti.u sig~i
per manca de constituci6 ,d~ la. ga~antl.a defi
nitiva, en quin cas decaura I adJ~dlcacl6 pr~
visional, amb les consequencies I responsabi
litats legalment procedents.
7. La garantia definitiva sera incautada en
el suposits de resoluci6 del contracte per
manca de formalitzaci6 d'aquest per causes
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imputables al contractista.
8. En virtut de l'adjudicaci6 definitiva, la
Corporaci6 i el contractista restaran.obligats
al compliment del contracte. En particular, el
contractista restara obi igat al pagament de
I'import dels anuncis ide. les altres, d~speses
que s'ocasionin arnb rnotiu dels trarruts pre
paratoris, del procediment d'.adju~icaci6 que
s'hagi segu it, i de la forrnalitzacio del con
tracte.

Cleusu!« 32. Publicitat de l'adjudicaci6
definitiva
L'adjudicaci6 definitiva dels contractes
regulats en aquests Plecs haura de publicar
se:
a) En el perfi I de contractant en el cas de
contractes d'import superior ales quantitats
que defi neixen els contractes me~ors.
b) En el perfil de contractant I en el BUT
LLETr OFICIAL DE LA PROVrNCIA, en el termini
maxim de quaranta-vuit dies naturals a
comptar des de la data d'adjudicaci6 defi.niti
va, quan el seu import sigui igual 0 superior a
100.000 euros, 0, en el cas de contractes de
gesti6 de serveis publics, qu~n el p~es~~post
de despeses de primer establirnent slgul.l~ual
o superior a aquest import 0 el seu termini de
durada excedeixi de cine anys, qualsevol que
sigui el procediment d'adjudicaci6 seguits .a
I'efecte sens perjudici del que disposa l'arti
c1e 138.4 de la LCSP. Aixf mateix s'haura de
publicar en el Diari Oficial de la Uni6 Euro
pea i en el Boletfn Oficial del Estado quan es
tracti de contractes subjectes a regulaci6 har
monitzada.

Clsusu!« 33. Procediment restringit de
Iicitaci6
1. L'aplicaci6 del procediment restringit.de
licitaci6 es desenvolupara en dues fases dife
renciades de recepci6 i selecci6 de sol-Iici
tuds de participaci6 0 candidatures en aten
ci6 a Ilur solvencia, en primer 1I0c, i de
selecci6 de les proposicions presentades per
les empreses invitades a fer-ho, en segon.
2. l.'organ competent obrira la primera
fase amb la publicaci6 de I'anunci del proce
diment, que haura d'haver estat precedida de
l'elaboraci6 i aprovaci6 de les Clausules Par
ticulars corresponents, en les quais l'organ
competent:
a) Assenvalara el Ifmit mfnim del rnirnero
d'empreses que projecta invitar, que no
podra ser inferior a cinc i podra fix~~ el. nom
bre maxim de candidats als quais s invitara a
presentar oferta, en funci6 de les caracterfsti
ques del contracte 0 contractes que vol cele
brar, tot garantint sempre que el nombre de
candidats invitats sigui suficient per a que la
cornpetencia sigui efectiva i sens perjudici
del que es preveu a I'article 149.2 de la
LCSP.
b) Haura d'assenyalar i justificar les nor
mes 0 criteris objectius i no discriminatoris
d'acord amb els quais decidira a quins
sol-licitants invita a participar en el procedi

ment d'entre els medis que segons la norma
tiva ~eneral de contractaci6 s6n acre?itati~s
de la solvencia econornica, financera I tecni
ca 0 professional, motivant-ne 1'~~ecci6. ..
EI termini per a la presentacro de sol-Iici
tuds de participaci6 es deterrninara en ~'~
nunci de licitaci6 tot respectant els terrrurus
mfnims establerts als articles 143 i 148 de la
LCSP.
Presentades les candidatures, l'organ com
petent, amb la intervenci6 previa de I~ ~esa
de contractaci6, seleccionara els sol-Iicitants
en base als criteris esmentats, previa compro
vaci6 de la seva personal itat i solvencia,
3. l.'organ competent obrira la ~egona fa~e
amb I'enviament, sirnultaniarnent I per escnt,
de la invitaci6 als admesos en la primera fase
a presentar lIurs proposicions t~cniques i/o
econorniques acompanyades, Sl escau, del
document acreditatiu d'haver constitu"it la
garantia provisional, en el termini que se'l;
assenyali a la propia invitaci6, la qual haura
de contenir les referencies mfnimes establer
tes a I'article 150 de la LCSP.
Presentades les proposicions d'acord amb
I'article 151 de la LCSP, l'adjudicaci6 s'efec
tuara seguint les normes generals aplic.ables
especialment previstes als. a~ic.les ~ 44. I 1.~5
de la LCSP en funci6 de Sl l'unic cnten utilit
zat es el preu 0 si s'ha aplicat una pluralitat
de criteris establerts a I'efecte.

Clausula 34. Procediment negociat
1. D'acord amb I'establert a la clausula
14.c), la Corporaci6 podra utilitzar el proce
diment negociat en els suposits previstos als
articles 156 (per als contractes de gesti6 de
serveis publics), 157 (per als de subministra
ments), 158 (per als de serveis) i 159 ~per al.s
altres contractes), tots ells de la LCSP, I, parti
cu larment, per ra6 de la quantia, en els con
tractes seguents:
a) En els de gesti6 de serveis p.ublics, qua~
el pressupost de despeses de primer esta?lI
ment es prevegi inferior a 500.000'- EUR ~ el
seu termini de duraci6 sigui inferior a erne
anys.
b) En els de subministrament, en els de
serveis i en els restants contractes de la Cor
poraci6, quan el seu valor estimat sigui infe
rior a 100.000 euros.
2. Es determinaran ales Clausules Particu:
lars els aspectes economics i tecnlcs q~e, .Sl
escau hagin de ser objecte de negociacio
amb les empreses a les quais es sol-Iiciti ofer
ta, que hauran d'estar capacitades p~r.a I~
realitzaci6 de I'objecte del contracte, I indi
caran si I'organ de contractaci6 fara us de la
seva facultat d'articular el procediment nego
ciat en fases successives a fi de reduir pro
gressivament el nombre d' o~ert~s ~ n~go~iar
rnitiancant l'aplicaci6 dels critens d adjudica
ci6 assenyalats. Es fixara el preu amb la
seleccionada i en tot cas es deixara constan
cia a I'expedient de les invitacions cursades,
de les ofertes rebudes i de les raons per a la
seva acceptaci6 0 desestimaci6 aplicades per
I'organ competent.

Clausula 35. Procediment de dialeg
competitiu
1. D'acord amb I'establert a la clausula
14.d), s'adjudicaran pel procediment excep
cional de dialeg competitiu els contractes de
col-laboraclo entre el sector public i el sector
privat i d'altres particu larr:nent ~omplexos,
sens perjudici de que pugui s~g~lr-se el pro
cediment negociat sense publlclt~t ~n .el cas
d'haver-se presentat ofertes que siguin irregu
Ia.rs 0 inacceptables, tot aixo en els termes de
I'article 154.a) de la LCSP.
2. S'aplicaran a aquest procedi~ent,. ~ue
requerira la publicaci6 d'un anunci de .lIclta
ci6 especffic, les normes del 'pr~cedlment
restringit en relaci6 amb els c~l~erls per a la
selecci6 de candidats, les sol-Iicituds de par
ticipacio i la selecci6 de participants, i, en
relacid amb el desenvolupament del dialeg
amb els candidats i la ulterior presentaci6. i
examen d'ofertes, el regirn establert als arti
cles 166 i 167 de la LCSP.

Clsusule 36. Procediment aplicable als
concursos de projectes
1. D'acord amb I'establert a la clausul.a
14.e), el concurs de projectes es un procedi
ment especial que te per objecte ~Ia~orar
plans 0 projectes en els camps, principal
ment, de I'urbanisme, I'arquitectura, I'engin
yeria i el processament ~e dades~ ~mb 0
sense assignaci6 de prerrus als participants,
rnitjancant una selecci6 que, despres de la
licitaci6 corresponent, s'encomana a un Jurat
compost exclusivament de persones ffsiques
independents dels participants en el concurs
de projectes i de les quais u.n. ter~, com a
mfnim, haura de tenir la qualificaclo profes
sional adequada per al concurs.
,.
Eis concursos de projectes als quais s apli
ca aquest procediment han de respondre a
un dels tipus seguents:
a) organitzats en el marc d'un proc~diment
d'adjudicaci6 d'un contract~ ~e se.rvels;
b) amb primes de participacio 0 paga
ments als participants.
.
. .
2. Si el nombre de participants es 11mItat,
la seva selecci6 es dura a terme rnitjancant
criteris objectius, clars i no disc~i~inatoris,
indicats a I'anunci i ales condicions que
defineixin les caracterfstiques i regles del
concurs. Eis projectes s'hauran de presentar
de manera anon imao
3. EI procediment es regira, en relaci6 amb
les bases, publicitat i desenvol~pament dels
treballs i decisi6 per part del Jurat, per les
determinacions establertes als articles 169 a
172 de la LCSP.
4. L'atorgament de premis per part de la
Corporaci6 en aquest tipus de concursos no
pressuposa cap dret dels corresponents guan
yadors d'aquells a l'adjudicaci6 d'un con
tracte per a l'elaboraci6 dels projectes pre
miats. La continuTtat contractual del concu~s
ha d'estar prevista expressament ales condi
cions d'aquest. Si aquest fos el cas, es podra
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preveure l'adjudicaci6 del contracte mit
jancant procediment negociat sense publici
tat al qual s'haura d'invitar a tots els guanya
dors del concurs, en cas d'esser varis.
5. Correspon a la Corporaci6 en exclusiva
l'explotaci6 economics dels drets de propie
tat intel-lectual sobre els projectes contractats
i/o premiats com a consequencia del proce
diment especial regulat als apartats anteriors,
en els termes de la clausula 56.2.a.2) del pre
sent Plec.

Clsusule 37. ApJicaci6 de sistemes de
racionaJitzaci6 tecnice de la contractaci6:
acords marc, sistemes dinsmics i centrals de
contra ctaci6

1. La Corporaci6 podra celebrar acords
marc, articular sistemes dinarnics de contrac
taci6, 0 centralitzar la contractaci6 d' obres,
serveis i subministraments en serveis especia
litzats, d'acord amb les previsions dels arti
cles 180 a 191 LCSP.
2. Eis organs de contractaci6 de la Corpo
raci6 pod ran celebrar contractes, basats en
un previ acord marc, amb les empreses que
hagin estat originariament parts en dit acord i
sempre que no s'hi introdueixin modifica
cions substancials respecte dels termes esta
blerts en eJ propi acord. La durada d'u n
acord marc no podra excedir de quatre anys,
IIevat de casos excepcionals degudament jus
tificats.
Sota les premisses anteriors, el procedi
ment d'adjudicaci6 dels contractes s'articu
lara en funci6 del nombre d'empreses conce
lebrants amb la Corporaci6, en els termes
segilents:
a) Si I'acord marc s'hagues celebrat amb
una unica empresa, l'adjudicaci6 s'efectuara
en els termes establerts i, si fos necessari,
l'organ de contractaci6 podra consultar i
requerir per escrit a I'empresa que completi
la seva oferta.
b) Si I'acord marc s'hagues celebrat amb
varies empreses, que hauran de ser al menys
tres en els termes de I' articJe 180.2 de la
LCSP, J'adjudicaci6 dels contractes es pot
efectuar be directament tot aplicant els ter
mes fixats en el propi acord marc, 0 be tot
convocant les parts a una nova licitaci6 en
cas que no tots eJs termes estiguin fixats a J'a
cord, segons el procediment establert a I'arti
c1e 182.4 de la LCSP.
3. EJs organs de contractaci6 de Ja Corpo
raci6 podran articular sistemes dinarnics per
a Ja contractaci6 electronics de serveis i sub
ministraments d'us corrent quines caracterfs
tiques estiguin generalment disponibJes en el
mercat i satisfacin Jes seves necessitats, sem
pre que la utiJitzaci6 d'aquest procediment
no obstaculitzi, restringeixi 0 falsegi Ja com
petencia i d'acord amb allo establert als arti
cles 183 a 186 de la LCSP.
4. La Corporaci6 podra central itzar, quan
ho consideri convenient, la contractaci6 de
serveis i subministraments, atribuint-Ia als
serveis especialitzats que siguin creats pel
seu organ plenari com a centrals de contrac

taci6, les quais podran assurnir, com a servei
d'assistencia als organs de contractaci6, les
competencies contractuals seguents:
a) Adquirir subrninistraments i serveis.
b) Adjudicar contractes, 0 celebrar acords
marc per a la realitzaci6 de subministraments
i/o serveis.
Aquesta opci6 s'enten sens perjudici de la
facultat de la Corporaci6 d'adherir-se, mit
jancant eJs acords corresponents, a sistemes
externs d'adquisici6 centralitzada de nivell
estatal, autonomic 0 local.
5. La Diputaci6 podra celebrar convenis
de col-laboracio amb els municipis de pobla
ci6 inferior a cinc mil habitants a I'objecte
d'oferir l'adhesi6 d'aquests a Jes seves cen
trals de contractaci6 i/o d'encomanar-li Ja
gesti6 de IIurs procediments de contractaci6.

Clsusule 38. Perfil de la Corporaci6 com a
contractant

1. La Corporaci6 aprovara i dlfondra eJ
perfiJ de contractant dels seus organs de con
tractaci6 a traves de la seva plana d' acces a
internet, d'acord amb els requisits, continguts
i tots els efectes previstos a I'article 42 i pre
visions concordants de la LCSP.
2. La Corporaci6 aprovara i difondra
tarnbe eJ perf I de contractant dels organs de
contractaci6 dels seus organismes publics i
de les entitats dependents i vincu lades que es
determinin.
Seccio Z", Formalitzaci6 del contracte

Clsusule 39. FormaJitzaci6 del contracte
1. EI contracte es formalitzara dins eJ ter
mini de 10 dies habils a comptar des del
seguent al de la notificaci6 de l'adjudicaci6
definitiva, qualsevol que sigui el procediment
d'adjudicaci6 seguit. En sera requisit la pre
via constituci6 de les garanties definitives,
especials i complementaries que s'hagin esta
blert.
2. Sera preceptiva la formalitzaci6 escrita
del contracte, rnitjancant document adminis
tratiu, pero la manca d'aquest requisit no
afectara a la vaJidesa de J'obligaci6 en eJs
expedients que siguin objecte de tramitaci6
urgent 0 d' emergencia,
EI contractista podra sol-Iicitar al seu
carrec J'eJevaci6 del contracte a escriptura
publica.
3. No caldra la formalitzaci6 deJ contracte
en el cas deJs contractes menors, per als
quaJses seguira I'establert a la clausula 15 i a
I'articJe 95 de la LCSP.

Clsusule 40. Manca de formaJitzaci6
imputable a l'edjudicetsri
Si el contracte no pogues formalitzar-se en
el termini indicat per causes imputabJes a
I'adjudicatari, la Corporaci6 en podra acor
dar la resoluci6, essent-ne trarnit necessari
l'audiencia de J'interessat i, si hi forrnules

oposici6, I'informe preceptiu i no vinculant
de la Comissi6 Jurfdica Assessora de la Gene
ralitat de Catalunya. En aquest suposit sera
incautada a I'adjudicatari la garantia que
s'hagues constiturt, i aquest haura d'indem
nitzar la Corporaci6 pels danys i perjudicis
ocasionats.
CAPfTOL

III.

DISPOSICIONS COMUNES RELATIVES A

L'EXECUCI6 DEL CONTRACTE

Clsusule 41. Regim d' execuci6 del contracte
EI contracte s'executara de conformitat
amb eJs termes defi nits ales seves clausu les,
ales Clausules Particulars i ales Prescrip
cions Tecniques, i d'acord amb les instruc
cions que la Corporaci6 doni al contractista
per a la interpretaci6 d'unes i altres.

Clsusule 42. Planificaci6 preventiva en cas
de concutrencie empresarial
1. L'adjudicatari, en un termini maxim de
deu dies naturals a comptar des del seguent
al de la formal itzaci6 del contracte iamb
caracter previ a J'inici dels treballs per a Ja
seva execuci6, restara obi igat a elaborar i tra
metre al Servei promotor la planificaci6 pre
ventiva duta a terme, en base a la informaci6
facilitada per Ja Corporaci6, en tots els casos
en els quais J'execuci6 suposi la intervenci6
de mitjans personals 0 tecnics del contractis
ta a les dependencies de la Corporaci6 i en
funci6 del risc que comporti.
Dita planificaci6 irnplernentara Jes previ
sions contingudes a la normativa general de
prevenci6 de riscos laborals i de seguretat i
salut en el treball, relatives a I'avaluaci6 dels
riscos detectats i les mesures especffiques a
adoptar per eliminar 0 reduir i controJar els
esmentats riscos. Aixf mateix, I'adjudicatari
haura d'acreditar, en eJ termini assenyalat al
paragraf anterior, el compliment deJ deure
d'informaci6 i formaci6 als treballadors
implicats en els treballs d'execuci6 esmentats
en relaci6 a la planificaci6 preventiva efec
tuada amb motiu de la concurrencia empre
sarial.
2. En tot cas, durant J'execuci6 del con
tracte J'adjudicatari haura de complir aquesta
planificaci6 i les obligacions previstes a la
normativa general de prevenci6 de riscos
laborals i de seguretat i salut en el trebalJ.
La Corporaci6 arbitrara els rnedis de coor
dinaci6 escaients per verificar el compliment
d'aquestes obligacions, en funci6 del rise que
comporti la concurrenci a empresarial.
Aquests medis es determinaran en els plecs
de prescripcions tecniques particulars 0 en
aJtres documents analegs, en els termes que
preveu I'esmentada normativa.
Clausula 43. Personal d'interlocucio
del contractista

tecnice

EJ contractista designata persona 0 perso
nes amb cornpetencia tecnica i capacitat sufi
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cients per disposar sobre totes les questions
relatives a l'execuci6 i bona marxa del con
tracte i tarnbe als efectes d'interlocuci6 tecni
ca en la relaci6 del contractista amb el Servei
de la Corporaci6 promotor de la contracta
ci6.

Clsusule 44. Responsable del contracte i
facultats d'inspecci6 i vigilsncie de la
Corporaci6

1. Correspon a la Corporaci6 vetllar pel
correcte funcionament dels serveis que presta
i, per aquesta ra6, exercira les facultats d'ins
pecci6 i vigilancia en l'execuci6 del contrac
te per part del contractista, i, a tal efecte, l'or
gan de contractaci6 podra nomenar un res
ponsable del contracte en els termes de I'arti
cle 41.1 de la LCSP.
2. Si el contractista, 0 persones depen
dents d'ell, incorren en actes 0 omissions que
comprometin 0 pertorbin la bona marxa del
contracte, l'organ competent podra exigir l'a
dopc i6 de mesures concretes per aconseguir
o restablir la bona execuci6 del que s'hagues
pactat.
Clsusu!e 45. Resoluci6 d'incidencies
tecniques
1. Les incidencies que se suscitin en I'exe
cuci6 del contracte seran resoltes per l'organ
competent mitjanc;ant expedient contradictori
amb les actuacions preceptuades a la norma
tiva general de contractaci6.
2. Les esmentades resolucions 0 acords de
l'organ competent seran immediatament exe
cutius, sens perjudici dels recursos que siguin
procedents.

Clsusul« 46. Coneixement per part del
contractista del regim i documentaci6
contractuals
EI desconeixement del contracte en qual
sevol dels seus termes 0 documentaci6 que
I'integren, 0 de la normativa aplicable a tot
allo que s'ha pactat, no exirnira el contractis
ta de l'obligaci6 del seu compliment.

Clsusule 47. Obligacions laborals, socials,
fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista
1. EI contractista restara obi igat al compl i
ment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d'integraci6 social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva
dedones i homes, fiscal, de protecci6 de
dades personals, i en materia mediambiental.
2. EI contractista adoptara, a rnes, totes les
mesures necessaries per evitar la contamina
ci6 qufmica 0 ffsica de la natura 0 els espais
urbans i suburbans que es pogues derivar de
les mater les, substancies, productes 0
rnaquinaria utilitzats en l'execuci6 del con
tracte.

EI contractista resta obligat a la recollida,
reciclatge 0 reutilitzaci6, al seu carrec, dels
materials d'envasatge, embalatge i muntatge
usats i de tot altre tipus de residus produ'its
com a consequencia de l'execuci6 del con
tracte, Ilevat del cas que hagin estat recla
mats per la Corporaci6.
3. L'incompliment d'aquestes obligacions
per part del contractista 0 la infracci6 de les
disposicions sobre seguretat per part del per
sonal tecnic designat per ell, restara subjecte
al regirn de responsabiIitats empresarials esta
blert a la normativa general sobre infraccions
i sancions en I'ordre social.
4. Sens perjudici d'alxo, la Corporaci6
podra requerir al contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de
les referides obligacions.
5. La naturalesa de la contractaci6 exclou
qualsevulla vinculaci6 laboral 0 funcionarial
entre el personal del contractista, 0 de lIurs
subcontractistes, i la Corporaci6.

Clsusule 48. Condicions especials
d' execuci6 del contracte

1. l.'organ de contractaci6 podra establir
condicions especials d'execuci6 del contrac
te, sempre que siguin compatibles arnb el
dret comunitari i s'indiquin en I'anunci de
licitaci6 i en les Clausules Particulars, que
podran referir-se, en especial, a considera
cions de tipus mediambiental 0 social.
2. Les Clausules Particulars podran establir
penalitats per al cas d'incompliment de les
condicions especials d'execuci6. Aquestes
penalitats hauran de ser proporcionals a la
gravetat de I'incompliment i la seva quantia
no podra ser superior al 10 % del pressupost
del contracte.
3. Sera causa de resoluci6 del contracte
I'incompliment de les condicions especials
d' execuci6 quan les Clausules Particulars els
hagin atribu"it el caracter d'obligacions essen
cials. En cas contrari, I'incompliment es
podra considerar infracci6 greu constitutiva
de prohibici6 de contractar amb el sector
public sempre que aixf s'hagi definit ales
Clausules Particulars i concorri dol, culpa 0
negligencia de I'empresari, en els termes pre
vistos a la LCSP i normativa de desplega
ment.
Clsusule 49. Informaci6 sobre les condicions
de subrogaci6 en contractes de treball
1. En absencia de previsi6 en els convenis
col-lectius laborals aplicables en cada cas, la
Corporaci6 es reserva la facu Itat d' establir a
les Clausules Particulars dels contractes de
serveis, si es reuneixen les condicions que en
justifiquin l'aplicaci6, la subrogaci6 de I'ad
judicatari en els drets i obligacions laborals
de I'anterior prestatari del servei. En aquest
sentit, les Clausules Particulars podran deter
minar:
a) Si existeix 0 no identitat en l'ambit
objectiu de la prestaci6 del servei respecte a
I'anterior contracte regulador d'aquesta.

b) Si la nova contractaci6 comporta la tra
mesa a I'adjudicatari de la infraestructura 0
organitzaci6 empresarial basica, 0 dels ele
ments patrimonials fonamentals de la presta
ci6 i explotaci6 del servei.
2. Quan hagi d' operar la subrogaci6 labo
ral, l'organ de contractaci6 haura de facilitar
als licitadors, en les Clausules Particulars 0
com a documentaci6 complementaria, la
informaci6 sobre les condicions dels contrac
tes dels treballadors afectats per tal de perme
tre l'avaluaci6 dels costos laborals d'aquella.
3. Ais efectes de I'apartat anterior, el con
tractista empleador haura de facilitar a I'or
gan de contractaci6, a requeriment d'aquest,
la informaci6 sobre les condicions dels con
tractes laborals dels seustreballadors.

CIAusula 50. Principi de rise i ventura
L'execuci6 del contracte es realitzara a
risc d'una major onerositat i ventura d'un
major benefici del contractista, sens perjudici
del que pugui establir-se ales clausules de
repartiment de riscos dels contractes de
col-Iaboracio entre el sector public i el privat.

Clsusule 51. Responsabilitats i
indemnitzacions per compte del contractista
1. EI contractista haura de reparar 0 repo
sar al seu carrec tots els serveis publics 0 pri
vats danyats com a consequencia de I'execu
ci6 del contracte.
2. Sera per compte del contractista repa
rar, restablint-ne les condicions primitives, 0
compensar adequadament, indemnitzant tots
els danys i perjudicis que s'originin als bens
o els serveis de tercers, publ ics 0 privats, com
a consequencia de les operacions que reque
reixi l'execuci6 del contracte, Ilevat que
aquells s'hagin produ'it com a consequencia
irnrnediata i directa d'una ordre de la Corpo
raci6 0, per als contractes de gesti6 de serveis
publ ics, per causes imputables a la propia
Corporaci6 d'acord amb I'establert a I'article
256.c) de la LCSP.
3. Sera aixf mateix pel seu compte indem
nitzar els danys i perjudicis directes 0 indi
rectes que es causin a la Corporaci6 en els
seus hens i serveis publ ics 0 al personal
depenent d'ella, per iguals causes iamb
identica excepci6 que la que assenyala I'a
partat anterior.
4. EI contractista sera responsable de la
qualitat tecnica dels treballs que desenvolupi
i de les prestacions i serveis rea.l itzats, a.ixf
com de les consequencies que es dedueixin
per a la Corporaci6 0 per a tercers de les
omissions, errors, rnetodes inadequats 0 con
clusions incorrectes en l'execuci6 del con
tracte. EI contractista deduira aquesta respon
sabilitat rnitjancant la indemnitzaci6 dels
danys que s'originin a tercers, als hens de la
Corporaci6 0 al personal depenent d'ella,
com a consequencia dels incompliments, 0
de les omissions indegudes, relatius a la lex
artis de la respectiva professi6, ofici 0 espe
cialitat.
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5. EI contractista sera responsable de tota
reclamaci6 relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediment i
equips utilitzats en I'estudi 0 serveis aixf com
deIs subm in istraments que efectur, i haura
d'indemnitzar a la Corporaci6 tots els danys i
perjudicis que per a aquesta puguin derivar
se de la interposici6 de reclamacions, inclo
ses les despeses derivades de les que even
tualment puguin adrecar-se contra ella.
6. EI contractista sera responsable de tota
reclamaci6 relativa a la titula.ritat dels drets
morals 0 economics de propietat intel-lectual
sobre els continguts d'obres literaries, artfsti
ques, cientffiques i tecniques que s'utilitzin
directament 0 indirectament en J'execuci6
del contracte. Aquesta responsabi Iitat del
contractista cornpren tot ti pus de creaci6 pro
tegida 0 protegibJe per Ja normativa general
de propietat inteJ -lectual, expressada, repro
durda, distributda, comunicada priblicament
i/o transformada per quaJsevoJ medi 0 suport,
tangible 0 intangibJe, actualment conegut 0
que s'inventi en el futur, i aquell haura d'in
demnitzar a la Corporaci6 tots els danys i
perjudicis que per a aquesta puguin derivar
se de la interposici6 de recJamacions, inclo
ses les despeses derivades de les que even
tualment puguin adrecar-se contra ella.
Clsusule 52. Modificaci6 del contracte
1. Una vegada perfecc ionat eJ contracte,
l'organ de contractaci6 sols podra introduir
modificacions en ell per raons d'interes
public i per atendre a causes imprevistes, jus
tificant degudament la seva necessitat a J'ex
pedient. Aquestes modificacions, que sols
podran produir-se en els termes de I'article
202.1 de la LCSP, no podran afectar ales
condicions essenciaJs del contracte.
La possibiJitat de la modificaci6 i les con
dicions en que podra produir-se d'acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previs
tes a Jes Clausules Particulars i al contracte.
2. EI contractista sera responsable per la
introducci6 de quaJsevulla modificaci6 que
es produeixi en eJ contracte sense la deguda
autoritzaci6, i, si escau, aprovaci6 de la Cor
poraci6.
3. La modificaci6 del contracte seguira el
procediment establert a la normativa general
i s'haura de formalitzar en els termes de I'ar
ticle 140.1 de Ja LCSP, havent-hi de constar
la novaci6 modificativa del contracte, i, en
allo que escaigui, eJ reajustament deJ preu,
dels terminis d'execuci6 i de I'import de la
garantia definitiva del contracte.
4. En relaci6 amb la modificaci6 dels con
tractes de gesti6 de serveis publics, regiran
Jes especiaJitats previstes a J'article 258 de la
LCSP.

Clsusule 53. Revisi6 i adequaci6 de preus

1. La revisi6 de preus en els contractes de
la Corporaci6 tindra Hoc d'acord amb els ter
mes establerts aJs articJes 77 a 82 de la LCSP
lIevat que la seva irnprocedencia s'hagues

previst expressament en les Clausules Parti
culars 0 pactat en el contracte, quan s'hagues
executat, al menys, en un 20% del seu
import i hagues transcorregut un any des de
la seva adjudicaci6.
Per excepci6, en els contractes de gesti6
de serveis publics la revisi6 podra tenir 1I0c
una vegada transcorregut el primer any d'e
xecuci6 del contracte, sense que sigui neces
sari haver executat el 20% de la prestaci6.
2. Per a l'aplicaci6 del sistema, els fndexs i
les f6rmules de revisi6 de preus es seguiran
Jes previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.
3. Quan I'objecte i la naturalesa del con
tracte ho permetin, les Clausules Particulars 0
eJ contracte podran incloure clausules de
variaci6 de preus en funci6 del compliment
de determinats objectius de terminis 0 de
rendiment, aixf com penalitzacions per
incompliment de clausules contractuals,
havent de determinar amb precisi6 els supo
sits en que es produ iran aquestes variacions i
les regles per a Ja seva determinaci6.
Cleusule 54. Prorrogues del contracte i
variacions en elseu termini d'execuci6
1. EI contracte 0 les Clausules ParticuJars
podran preveure una 0 varies prorrogues
sempre que les seves caracterfstiques roman
guin inalterables durant el perfode de durada
d'aquelles i que la concurrencia per a la seva
adjudicaci6 hagi estat realitzada tenint en
compte la durada maxima del contracte,
incloent eJs perfodes de prorroga,
La prorroga deJ contracte s'acordara per
l'organ de contractaci6 i sera obligatorla per
a I'empresari, IJevat que el contracte 0 les
Clausules Particu lars prevegin altrarnent de
forma expressa, sense que pugui produir-se
pel consentiment tacit de les parts.
2. EI termini d'execuci6 del contracte sols
sera prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de
la Corporaci6, impedeixin complir el seu
objecte dins deJ termini previst.
3. Seran causa de forca major, que podran
incidir en eJ termini d'execuci6 del contracte,
les que amb tal caracter resultin de la legisJa
ci6 vigent.
4. l.'organ competent, en cada cas a
instancia del contractista iamb I'informe
previ del Servei promotor de la contractaci6,
deterrninara I'abast de Ja prorroga que es
concedeixi en eJ termini d'execuci6 del con
tracte, en els termes previstos a la normativa
general.
Transcorregut un mes des que eJ contrac
tista hagues sol-Iicitat la prorroga del termini
d'execuci6 sense haver recaigut resoluci6
expressa, s'entendra estimada la petici6.

Clsusute 55. Reglm de penalitzacions per
incompliment
1. Les Clausules Particulars 0 eJ contracte
podran preveure penalitats per als suposits
seguents:

a) de compliment defectu6s de la seva

prestaci6 0 d'incompliment dels compromi
sos 0 de les condicions especials d'execuci6
del contracte que s'haguessin establert.
b) d'incompliment de l'execuci6 parcial
de les prestacions definides al contracte.
c) de demora del contractista en I'obliga
ci6 de complir el contracte dins del termini
total 0 dels parcials fixats per a la seva realit
zaci6 0 execuci6 successiva, respectivament.
2. Les penalitats per al compliment defec
tu6s de la prestaci6 0 I'incompliment dels
compromisos 0 de les condicions especials
d' execuci6 seran proporcionals a la gravetat
de I'incompliment i el seu import no podra
depassarell 0% del pressupostdel contracte.
3. Quan el contractista hagues incomplet
l'execuci6 parcial de Jes prestacions defini
des al contracte, la Corporaci6 podra optar,
indistintament, per la resoluci6 del contracte
o per la imposici6 de les penalitats que s'ha
guessin establert a I'efecte en les Clausules
Particulars.
4. Quan el contractista hagues incorregut
en demora respecte al compliment del termi
ni total per causes imputables a ell, la Corpo
raci6 podra optar indistintament per la reso
luci6 del contracte 0 per la imposici6 de
penalitats diaries en proporci6 de 0,20 euros
per cada 1000 euros del preu del contracte.
Les Clausules ParticuJars podran preveure
unes penal itats d isti ntes ales esmentades
quan es motivi la seva necessitat en I'expe
dient per a la correcta execuci6 del contracte
ateses les especials caracterfstiques d'aquest.
Cada vegada que les penalitats per demora
assoleixin un multiple del 5% del preu del
contracte lorgan de contractaci6 estara
facuItat per resoldre aquest 0 acordar la con
tinultat de Ja seva execuci6 amb imposici6
de noyes penal itats.
5. Quan el contractista hagues incorregut
en demora respecte al compliment dels ter
minis parcials per causes imputables a ell,
I'organ de contractaci6 estara tarnbe facu Itat
per resoldre aquest 0 acordar la continuttat
de la seva execuci6 amb imposici6 de noyes
penalitats si aixf s'hagues previst ales Clau
sules ParticuJars 0 be quan la demora en el
compliment eJs terminis parcials faci presu
mir raonablement la impossibilitat de compli
ment del termini total.
6. En el contracte de gesti6 de serveis
publics s'aplicaran les sancions que necessa
riament hauran de preveure's en les Clausu
les Particulars. En el cas que no s'haguessin
previst, s'entendran d' apl icaci6 les previsions
dels apartats anteriors.

Clsusule 56. Drets i obligacions de les parts
1. Eis drets i les obJigacions de les parts
seran aquells que resultin de Ja documenta
ci6 contractual i Ja normativa aplicable.
2. En particu lar, el contractista restara obJi
gat en els termes que s'indiquen a continua
ci6:
a) Propietat dels trebalJs realitzats:
a.l) EJs trebalJs que es realitzin en quaJse
vol de Jes seves fases seran propietat de la

17/1 /2009

BUTLLETi OFICIAL DE LA PRoviNCIA DE BARCELONA

Num. 15/ Page 25

Administraci6 Local

Corporaci6 i, en consequencia, aquesta
podra demanar en qualsevol moment els Iliu
raments de part de I'estudi 0 servei realitzat,
sempre que no sigui incompatible amb el
programa definitiu d'elaboraci6 i no afecti el
correcte desenvoluparnent dels treballs.
a.2) En els contractes que tinguin per
objecte la creaci6 d'obres literaries, artfsti
ques, cientffiques 0 tecniques i lIurs even
tuals productes derivats, aixf com en els de
col-laboracio d'empreses externes en les
prestacions de serveis, subministraments 0
desenvolupaments que siguin requerits en
aquesta creaci6 per part dels serveis tecnics
de la propia Corporaci6, el contractista
cedeix, en tot cas, a aquesta Entitat tots els
drets d'explotaci6 econornica de la propietat
intel-lectual sobre I'objecte del contracte en
els termes seguents:
- La cessi6 es en exclusiva i abasta els
drets d'explotaci6 de reproducci6, comunica
ci6 publica, distribuci6 i transformaci6.
- La cessi6 cornpren totes les modal itats
d'utilitzaclo o medis de difusi6 existents per a
cadascun dels quatre drets d'explotaci6,
inclosos I'emmagatzemament digital en
suport electronic i la posta a disposici6 inte
ractiva en I fn ia en tota mena de xarxes
telernatiques.
- L'arnbit temporal de la cessi6 abastara tot
el temps que tardi I'obra en passar al domini
public, i el seu ambit territorial es mundial.
a.3) EI contractista garanteix a la Corpora
ci6 l'originaJitat dels resultats del seu treball
aixf com l'absencia de carregues 0 altres
drets sobrevinguts sobre I'objecte del con
tracte com a consequencia de les seves rela
cions contractuals previes, simultanies 0 pos
teriors de caire laboral 0 be amb les entitats
de gesti6 de drets d'explotaci6 0 tot altre ter
cer, essent al seu carrec el pagament dels
eventuals drets i rescabalaments per aquestes
circurnstancies 0 qualsevulla altra redamaci6
al respecte.
a.4) EI contractista tindra J'obligaci6 de
proporcionar a la Corporaci6 totes les dades,
calculs, processos i procediments emprats
durant l'elaboraci6 de I'estudi 0 servei. Resta
ran, tanmateix, exceptuats de presentaci6
aquells trebaJJs 0 serveis el caracter confiden
ciaJ dels quais s'hagi fet constar en I'oferta i
s'hagi recollit en el document de formalitza
ci6 del contracte.
b) Propietat intel-lectual, industriaJ i
comercial dels elements utiJitzats:
EI contractista, per a la utilitzaci6 de crea
cions literaries, artfstiques i/o cientffiques i
tecnlques, 0 de materials, procediments i
equips per a la real itzaci6 de la prestaci6
co ntractada, haura d'obtenir les lllcencles,
cessions, permisos i autoritzacions necessa
ries dels titulars dels drets de propietat
intel-lectual i/o industrial corresponents,
essent aJ seu carrec el pagament dels drets i
indemnitzacions per aquests conceptes.
c) Assistencia a la Corporaci6:
c.1) EJ contractista facilitara a la Corpora
ci6, sense cap despesa addicional, els serveis
professionaJs que aquesta consideri necessa
ris per al correcte desenvolupament i compJi

ment de la prestaci6 a la que resulti obligat.
Aquesta obi igaci6 es mantindra, com a
mfnim, durant el perfode de garantia del con
tracte, ultra el qual es podra perllongar pel
temps que s'especifiqui a la documentaci6
contractual com a necessari en funci6 de la
naturalesa i grau de complexitat teen iques de
les prestacions contractades.
c.2) Ames, i sempre que aixf s'especifiqui
ales Clausules Particulars, podran preveure's
altres modaJ itats de prestacions compJe
rnentaries, com ara gestions davant d' organ is
mes publics, l'ernissio d'informes sobre
modificacions de I'estudi presentat 0 servei
prestat,o altres d'analogues,

Clsusule 57. Confidencialitat de la
informaci6
1. EI contractista haura de respectar el
caracter confidencial de la informaci6 a la
qual tingui acces degut a l'execuci6 del con
tracte i a la qual se l'hagues conferit aquest
caracter ales Clausules Particulars 0 en el
propi contracte 0, adhuc en cas d'imprevisi6,
quan per la seva propia naturalesa hagi de
ser tractada com a tal. Aquesta obligaci6
tindra una vigencia de cinc anys a comptar
des deJ coneixement de la informaci6 de
referencia, lIevat que les Clausules Particulars
o el contracte n'estableixin un termini supe
rior.
2. Fins a I'exhauriment del termini esmen
tat, el contractista no podra utilitzar per a si
ni proporcionar a tercers cap dada dels tre
balls contractats, ni publicar, totalment 0 par
cialment, el contingut d'aquests sense autorit
zaci6 escrita de Ja Corporaci6. En tot cas el
contractista sera responsable dels danys i per
judicis que es derivin de I'incompliment d'a
questa obligaci6.
Transcorreguts trenta dies natu rals des de
la sol-llcitud de J'expressada autoritzaci6
sense que hagues recaigut resoJuci6 expressa,
s'entendra desestimada la petici6.

Clsusule 58. Extinci6, recepci6, termini de
garantia i liquidaci6 del contracte
1. Eis contractes s'extingeixen per compl i
ment 0 be per resoluci6, de conformitat amb
la L1ei de Contractes del Sector Public i Ja
resta de la normativa aplicable.
2~ La constataci6 del compliment del con
tracte exigeix un acte formal i positiu de
recepci6 0 conformitat per part de la Corpo
raci6 en els termes estabJerts a la L1ei de
Contractes del Sector Publ ic i la resta de la
normativa apJicable.
3. Les Clausules Particulars fixaran un ter
mini de garantia a comptar des de la data de
recepci6en sentit positiu 0 conformitat, lIe
vat de Is contractes de gesti6 de serveis
publics i d'aquells aJtres en que no sigui
necessari, en quin cas s'haura de justificar a
J'expedient. L'exhauriment d'aquest termini
extingeix Ja responsabilitat del contractista,
IJevat que la normativa general de contracta
cio o altres estableixin altres terminis.

Condos el term ini de garantia contractual,
el Servei promotor ernetra un informe i, si
I' empresari esta exempt de responsabi Iitat,
s'iniciara el trarnit per al retorn de la garantia.
4. La liquidaci6 del contracte sera acorda
da, notificada al contractista i practicada en
els termes establerts a la L1ei de Contractes
del Sector Publici la resta de la normativa
aplicable.

Clsusule 59. Transmissi6 dels drets de
cobrament
1. EI contractistes que tinguin drets de
cobrament davant de la Corporaci6 pod ran
cedir-Ios conforme a dret.
2. Per a que aquesta cessi6 tingui plena
eficacia enfront la Corporaci6 sera requisit
irnpresclndible que I'acord de cessi6 es noti
fiqui fefaentment a aquesta per part del con
tractista.
3. Una vegada la Corporaci6 tingui conei
xement de la transmissi6 d'aquest dret, el
manament de pagament haura de ser expedit
a favor del concessionari, indicant tarnbe el
nom del cedent.
4. Eis manaments de pagament a nom del
contractista tindran efectes alliberatoris per a
la Corporaci6 mentre aquesta no tingui
coneixement fefaent de la cessi6.
5. EI que preveuen els apartats anteriors
s'enten sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogues dic
tar la Corporaci6 en relaci6 arnb les cessions
de credit.

Clsusule 60. lnteres de demora
1. Quan eJs pagaments de les factures no
es reaJitzin dins del termini dels seixanta dies
seguents a la data de la seva expedici6, i sens
perjudici del que procedeixi sobre la resolu
ci6 del contracte per causa de I'esmentat
retard, la Corporaci6 abonara al contractista,
a partir deJ compliment del dit termini, I'in
teres de demora i el rescabalament pels cos
tos de cobrament en eJs termes previstos a la
L1ei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lIuita contra la
morositat en les operacions comercials.
D'acord amb I'article 200.4 de la LCSP,
quan la data de recepci6 de la factura 0
sol-licitud equivalent de pagament susciti
dubte 0 sigui anterior a la recepci6 de les
mercaderies 0 a la prestaci6 dels serveis, I'es
mentat termini de seixanta dies es cornptara
des de la citada data de recepci6 0 prestaci6.
2. Transcorreguts tres mesos des de la pre
sentaci6 per part del contractista d'una
sol-Iicitud d'abonament d'interessos pels con
ceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resoluci6, es podra
entendre estimada la sol-licitud,
3. Sens perjudici del que estableixin les
normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per l'execuci6 del
contracte sols podran ser objecte d'embarga
ment en eJs suposits seguents:
a) Per al pagament dels salaris meritats pel
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personal del contractista en l'execuci6 del
contracte i de les quotes socials que se'n
derivin.
b) Per al pagament de les obi igacions con
tretes pel contractista amb els subcontractis
tes i subministradors referides a l'execuci6
del contracte.
CIAusula 61. Devolucio o cencel-lecio de la

ga rantia
Efectuada la liquidaci6, un cop transcorre
gut el term in i de garantia i acomplerts els
requisits legals, l'organ competent de la Cor
poraci6 adoptara resoluci6 ordenant la devo
lucio o cancel-Iacio de la garantia i la notifi
cara a I'interessat, tot aixo dins el termini de
dos mesos des de I'acabament del termini de
la garantia.

determini si escau en aplicaci6 de I'establert
a I'article 200.8 de la LCSP.
g) L'incompliment de les dernes obliga
cions contractuals essencials qualificades
com a tals ales Clausules Particulars 0 al
contracte.
h) Les que s'estableixin expressament ales
Clausules Particu lars 0 al contracte.
2. En els contractes de gesti6 de serveis
publics no s6n d'aplicaci6 les causes detalla
des als apartats e) i f), tot aixo d' acord amb
I'article 262, primer incfs, de la LCSP.
3. L'aplicaci6 i els efectes de les causes
generals de resoJuci6 es regeixen per I'esta
blert als articles 207 i 208 de la LCSP.
TITOL II. DETERMINACIONS ESPECfFIQUES
RELATIVES ALS CONTRACTES DE SERVEIS

Clsusule 65. Contractes de serveis
Clsusule 62. Cessi6 del contracte
L'adjudicatari podra cedir els drets i obli
gacions derivats del contracte a un tercer,
que restara subrogat en ells, sempre que les
qualitats tecniques 0 personals del cedent no
hagin estat determinants de l'adjudicaci6 del
contracte i en els termes i cond icions de I'ar
ticle 209.2 de la LCSP.

Cleusule 63. Subcontractaci6
EI contractista podra concertar amb tercers
la realitzaci6 parcial de la prestaci6 d'acord
amb els requisits i condicions establerts a
I'article 210.2 de la LCSP, lIevat que el con
tracte 0 les Clausu les Particulars disposin
altrament 0 que es dedueixi que aquell, per
la seva naturalesa i condicions, ha de ser
executat directament per I'adjudicatari.

Clsusule 64. Resoluci6: causes i efectes
generals

1. De conform itat amb I' article 206 de la
LCSP, iamb els efectes que per a cada supo
sit s'hi determinen, s6n causes generals de
resoluci6 del contracte les seguents:
a) La mort 0 incapacitat sobrevinguda del
contractista individual 0 l'extinci6 de la per
sonalitat jurfdica de la societat contractista,
sens perjudici del que disposa I'article 202.4
per als casos de fusi6 d' empreses.
b) La decJaraci6 de concurs 0 la d'in
solvencia en qualsevol procediment.
c) EI mutu acord entre la Corporaci6 i el
contractista.
d) La no formal itzaci6 del contracte en el
termini establert.
e) La dernora en el compliment dels termi
nis per part del contractista i I'incompliment
del termini de quinze dies habils per iniciar
l'execuclo des de Ja notificaci6 de I'adjudica
ci6 definitiva en eJs expedients de tramitaci6
urgent.
f) La manca de pagament per part de la
Corporaci6 en eJ term in i de vu it mesos 0 be
I'inferior que la Generalitat de Catalunya

1. S6n contractes de serveis aquells quin
objecte siguin prestacions de fer consistents
en el desenvolupament d'una activitat 0
adrecades a l'obtenci6 d'un resultat distint
d'una obra 0 un subministrament, d'acord
amb I'article 10 i les categories establertes a
l'Annex II de la LCSP, aixf com els no inclo
sos en I'objecte de cap dels altres contractes
regulats a la LCSP.
2. No podran ser objecte d'aquest contrac
te els serveis que impliquin exercici d'autori
tat inherent als poders publics.
CIAusula 66. Especialitat del reglm de
contractaci6 per a activitats docents
1. Les prescripcions contingudes en els
presents Plecs no seran d'aplicaci6 a la pre
paraci6 i adjudicaci6 dels contractes que tin
guin per objecte la prestaci6 d'activitats
docents en centres del sector public desenvo
lupades en forma de cursos de formaci6 0
perfeccionament del personal al servei de
I'Administraci6 0 quan es tracti de seminaris,
col-loquis, taules rodones, conferencies,
col-laboracions 0 qualsevol altre tipus similar
d'activitat, sempre que les esmentades activi
tats siguin realitzades per persones ffsiques.
2. Per acreditar l'existencia dels contractes
als quais es fa referencia a I'apartat anterior
sera suficient la designaci6 0 nomenament
per organ competent.
3. En aquesta classe de contractes podra
establir-se el pagament parcial anticipat, pre
via constituci6 de garantia per part del con
tractista, sense que pugu i autoritzar-se Ja seva
cessi6.

Clsusute 67. Requisits de capacitat i
compatibiJitat del contractista, i
responsabiIitat d',aquest
1. Eis contractes que tinguin per objecte la
vigilancia, supervisi6, control i direcci6 d'o
bres i instal-lacions no podran adjudicar-se a
les mateixes empreses adjudicataries dels
corresponents contractes d'execuci6 d'obres,

ni ales empreses vinculades a aquelles en el
sentit en que s6n definides a I'article 42 del
Codi de Comerc,
2. Quan l'elaboraci6 Integra del projecte
d' obres hagi estat contractada per la Corpora
ci6 rnitjancant la modalitat tfpica de serveis,
el contractista respondra dels danys i perjudi
cis que durant l'execuci6 0 l'explotaci6 de
les obres es pugu in causar tant a la Corpora
ci6 0 al personal depenent d' ella com a ter
cers 0 els seus bens a consequencia de defec
tes, insuficiencles tecniques, errors materials,
omissions 0 infraccions de preceptes norma
tius en el projecte, en els termes previstos a
la normativa general vigent.
3. Eis contractistes que hagin realitzat els
avantprojectes, estud is informati us 0 previs
respondran en els mateixos termes de J'apar
tat anterior.
4. Eis professionals al iens als serveis tee
nics de la propla Corporaci6 que realitzin els
projectes i avantprojectes als quais es referei
xen els dos apartats anteriors hauran de subs
criure una polissa d'asseguranca de responsa
bilitat civil en els casos i imports que esta
bleixin les Clausules Particulars, a l'aportaci6
de la qual estara condicionada la signatura
del contracte de serveis corresponent.

Clsusute 68. Determinaci6 del preu
Ales Clausu les Particu lars s'establ ira el
sistema de determinaci6 del preu d'aquests
contractes, que podra consistir en:
- preus referits a components de la presta
ci6;
- preus referits a unitats d'execuci6 0 de
temps;
- aplicaci6 d'honoraris professionals
segons tarifa;
- un tant alcat quan no sigui possible 0
convenient la seva descomposici6; 0 en
- la combinaci6 de varies d'aquestes
modalitats.

Cleusule 69. Regim economic i forma de
pagament

1. EI regirn economic sera el que resulti de
la documentaci6 contractual.
2. L'abonament del preu s'efectuara en les
condicions que s'indiquin ales Clausules
Particulars, i el pagament de quantitats exi
gira la previa realitzaci6, total 0 parcial, pel
contractista de les prestacions que constituei
xin I'objecte del contracte.
3. En els contractes de tracte successiu I'a
bonament s'efectuara sobre les certiflcacions
que s'hagin expedit prenent com a base les
valoracions real itzades pel Servei promotor
en els perfodes que fixin les Clausules Parti
culars, 0, en defecte seu, mensualment.
Cleusule 70. Termini de vigencie del
contracte
1. Eis contractes de serveis no podran tenir
un termini de vigencla superior a quatre
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anys, per be que podr a preveure's en el
mateix contracte la seva prorroga, que, en tot
cas, haura de ser expressa, per mutu acord de
les parts abans de la seva finalitzaci6, sense
que la durada total del contracte, prorrogues
incloses, pugui uItrapassar els sis anys i sense
que les prorrogues puguin ser concertades,
ailladament 0 conjunta, per un termini supe
rior al fixat originariarnent.
2. Eis Ifmits anteriors s'entenen sens perju
d ici de les excepcions seguents:
a) Els contractes per a la defensa jurfdica i
judicial de la Corporaci6 tindran la durada
necessaria per atendre adequadament les
seves necessitats.
b) Eis contractes de serveis que tinguin per
objecte l'assistencia a la direcci6 d'obra 0 la
gesti6 integrada de projectes tindran una
durada igual a la del contracte d'obres al
qual estan vinculats rnes el termini estimat
per procedir a la liquidaci6 de les obres.
c) Eis contractes que siguin cornplernenta
ris de contractes d'obres 0 de subministra
ment podran tenir un termini superior de
vigencia que, en cap cas, no u ltrapassara el
termini de durada del contracte principal,
excepci6 feta dels contractes que compren
guin treballs relacionats amb la liquidaci6
d'aquell, el termini final dels quais el depas
saraen el temps necessari per realitzar-Ios.
Sols tindran el concepte de contractes
complementaris aquells I'objecte de Is quais
es consideri necessari per a la correcta realit
zaci6 de la prestaci6 0 prestacions objecte
del contracte principal, i la seva iniciaci6 res
tara en suspens, Ilevat de causa justificada
derivada del seu objecte i contingut, fins que
comenci l'execuci6 del corresponent con
tracte d'obres 0 de subministrament. Eis con
tractes complementaris es consideraran
autornaticarnent resolts, en tot cas, quan es
resolgui el contracte principal.
d) Eis contractes de serveis realitzats amb
empreses de treball temporal consistents en
la realitzaci6 d'enquestes, presa de dades i
altres serveis analegs no podran superar en
cap cas el termini de sis mesos, i s'extingei
xen al seu venciment sense possibilitat de
prorroga,

Clsusute 71. Programa de trebaJl
EI contractista, quan aixf s'estableixi
expressament ales Clausu les Particu lars,
estaraobligat a presentar un programa de tre
ball. La Corporaci6 resoldra sobre el progra
ma dintre dels trenta dies seguents al de la
seva presentaci6, transcorreguts els quais
sense que hagues recaigut resoluci6 expressa
al respecte s'entendra aprovat.

Clsusule 72. Resoluci6: causes i efectes
especffics

1. Les causes especffiques de resoluci6
dels contractes de serveis, segons I'article
284 de la LCSP, s6n:
a) La suspensi6, per causa imputable a la
Corporaci6, de la iniciaci6 del contracte per

un termini superior a sis mesos a comptar des
de la data que s' h i assenyala per al seu
comencarnent, Ilevat que les Clausu les Parti
culars fixin un termini menor.
b) EI desistiment 0 la suspensi6, acordat
per la Corporaci6, del contracte per termini
superior a un any, lIevat que les Clausules
Particulars fixin un termini menor.
c) Les modificacions en el contracte, enca
ra que siguin successives, que impliquin,
ailladament 0 conjuntament, alteracions del
seu preu en quantia superior, en mes 0 en
menys, al 20% del preu primitiu, amb exclu
si6 de I'IVA, 0 be que en representin una
alteraci6 substancial.
d) La resoluci6 dels contractes comple
mentaris ve determ inada per la del seu res
pectiu contracte principal.
2. Eisefectes de la resoluci6 per les causes
especffiques assenyalades, segons I'article
285 de la LCSP, s6n els seguents:
a) EI contractista te dret en tot cas a perce
bre el preu dels estudis, informes, projectes,
treballs 0 serveis que hagi realitzat efectiva
ment d'acord amb el contracte i hagin estat
rebuts per la Corporaci6.
b) En el suposit de suspensi6 de la inicia
ci6 del contracte per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporaci6,
el contractista sols te dret a una indemnitza
ci6 del 50/0 del seu preu.
c) En el suposit de desistiment 0 suspensi6
de l'execuci6 del contracte per termini supe
rior a un any per part de la Corporaci6, el
contractista tindra dret al 10 % del preu dels
estudis, informes, projectes 0 treballs pen
dents de realitzar, en concepte de benefici
deixat d'obtenir.

Cteusule 73. ResponsabiJitat en el contracte
d'elaboraci6 de projectes d'obres
En el contracte de serveis per a I'elabora
ci6 fntegra d'un projecte d'obra, la subsana
ci6 d'errors i correcci6 de deficiencies, el res
cabalament per desviacions del pressupost
d'execuci6 de I'obra prevista en el projecte
en rnes d'u n 20% del seu cost real com a
consequencia d'errors 0 omissions imputa
bles al contractista, i la responsabilitat d'a
quest per defectes 0 errors en el projecte, es
regiran per I'establert als articles 286 a 288
de la LCSP.
TITOL III. DETERMINACIONS
ESPECIFIQUES RELATIVES ALS
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT

Clsusule 74. Contracte de subministrament
1. D'acord amb I'article 9 de la LCSP, s6n
contractes de subministrament els que tin
guin per objecte l'adquisici6, I'arrendament
financer 0 I'arrendament, amb 0 sense opci6
de compra, de productes 0 bens mobles, Ile
vat dels relatius a propietats incorporals i
valors negociables, que es regiran per la
legislaci6 patrimonial aplicable a la Corpora

ci6.

2. En tot cas es consideraran contractes de
subministrament els segUents:
a) Aquells en els que I'empresari s'obligui
a Iliurar una pluralitat de bens de forma sue
cessiva i per preu unitari sense que la quantia
total es defineixi amb exactitud en el moment
de celebrar el contracte, per estar subordinats
els lIiuraments ales necessitats de la Corpo
raci6.
b) L'adquisici6 i I'arrendament d'equips i
sistemes per al tractament de la informaci6 i
de telecomunicacions, llurs dispositius i pro
grames i la cessi6 del dret d'us d'aquests
darrers, excepte els contractes d'adquisici6
de programes d'ordinador desenvolupats a
mida, que es consideren legalment contractes
de serveis.
c) Eis de fabricaci6, pels quaIs la cosa 0
coses que hagin de ser lIiurades per I'empre
sari han de ser elaborades d'acord amb
caracterfstiques peculiars fixades previarnent
per la Corporaci6, encara que aquesta s'obli
gui a aportar, totalment 0 parcialment, els
materials necessaris, i als quais els resultaran
d'aplicaci6 les previsions de I'article 267 de
la LCSP.
Clausula 75. EspeciaJitats de manteniment i
prorroga en el contracte d'arrendament de
bens mobles i d'equips 0 sistemes
informatics

1. En el contracte d' arrendament de bens
mobles i d'equips 0 sistemes informatics, I'a
rrendador 0 empresari assurnira durant el ter
mini de vigencia del contracte l'obligaci6 del
manteniment del seu objectee Les quantitats
que, si escau, hagi de satisfer la Corporaci6
en concepte de canon de manten iment es
fixaran separadament de les constitutives del
preu del lloguer,
2. En aquest contracte d'arrendament no
s'adrnetra la prorroga tacita i la prorroga
expressa no podra estendre's a un perfode
superior a la meitat del contracte immediata
ment anterior.
3. Les Clausules Particulars fixaran la dura
da, el manteniment i prorroga del contracte
de subrninistrarnent,
Clsusule 76. EspeciaJitats en el sector dels
bens i serveis informatics i de
telecomunicacions
1. Les Clausules Particu lars podran preci
sar I'abast de la reproducci6 dels prograrnes
d'ordinador el dret a l'us dels quais es plante
gi adquirir mitjanc;ant lllcencia de cessi6, en
funci6 de les necessitats corporatives que jus
tifiquen I'objecte del contracte.
2. L'eventual manca d'especificaci6, ales
Clausules Particulars per al subministrament
de bens i equipaments informatics, sobre el
caracter de nous 0 d'usats dels que es vol
contractar, impl icara I'exigencia del caracter
de nous d'aquests.
3. Les Clausu les Particu lars podran esta
blir, si escau, que els oferents detallin els
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plans de formaci6 per al personal de la Cor
poraci6 necessaris a qualsevol nivell, indi
cant si ha de ser gratu"ita 0 mitjancant retribu
ci6, i assenyalant el seu import en aquest
darrer cas.

Clsusule 77. Termini, /loc i verificaci6 del
subministrament
1. EI contractista 0 empresari estara obligat
a lIiurar els bens objecte del subministrament
en el temps i Iloc fixats en el contracte i la
seva documentaci6.
2. EI Iliurament es considerara realitzat
quan els bens objecte del subministrament
hagin estat efectivament i ffsicament rebuts
per la Corporaci6 d'acord amb les condi
cions establertes a la documentaci6 contrac
tual. EI lIiurament, total 0 parcial, exigira en
tot cas un acte de recepci6 formal i positiu de
la Corporaci6 en el termini d'un mes a comp
tar des d'aquell.
3. Quan I'acte formal de la recepci6 dels
bens, d'acord amb les condicions de les
Clausules Particulars, sigui posterior al seu
lIiurament, la Corporaci6 sera responsable de
la seva custodia durant el temps que transco
rri entre una i I'a.ltre.
4. Qualsevol que sigui el tipus de subrni
nistrament, I'adjudicatari no tindra dret a
indemnitzaci6 per causa de perdues, avaries
o perjudicis ocasionats en els bens abans del
seu lIiurament a la Corporaci6, lIevat que
aquesta hagues incorregut en mora al
rebre'ls.

Clsusuie 78. Execuci6 del contracte de
subministrament
Ambdues parts es sotmetran ales prescrip
cions referides a les questions seguents:
1. Inspecci6 del subministrament:
La Corporaci6 podra establir, segons la
naturalesa dels bens objecte del contracte,
les proves, analisis 0 assaigs que estimi perti
nents, a efectes de la inspecci6 dels bens, el
que, en cada cas, haura d'especificar-se ales
Clausules Particulars.
2. Medis d'identificaci6 i conservaci6:
L'empresari esta obi igat a uti Iitzar les clas
ses i mides d'embalatges, senyalitzacions i
retolaments que la Corporaci6 pogues exigir,
essent necessari per a aixo que el detail d'a
quests conceptes s'especifiqui ales Clausules
Particulars.
3. Proves, analisis i assaigs:
Les despeses que originin les proves, anali
sis i assa.igs seran per compte de I'empresari,
fins a un import maxim d'un 1 per 100 del
pressupost de Iicitaci6 del subministrament
que se Ii hagi adjudicat, tret que s'indiqui un
altre percentatge ales Clausules Particulars,
entenent-se que aquest 11mit es refereix a la
despesa total de les exigides i no a cada una
de les proves, analisis 0 assaigs a verificar.
L'organ competent fixara, en cada cas, la
quantitat, el format, les dimensions i altres
caracterfstiques que han de reunir les mostres
i provetes per a assaigs i anal isis, en cas de

no existir disposici6 general a I'efecte ni tro
bar-se establertes les esmentades dades ales
Clausules Particulars.
4. Caracterfstiques dels bens objecte del
subministrament:
Eis hens a lIiurar per I'empresari en com
pi iment del que s'ha pactat hauran de com
plir totes les normes de caracter general esta
blertes i, en concret, les especffiques que
s'estableixin ales Clausules Particulars.
5. Responsabilitat de I'empresari:
L'empresari respondra de la qualitat dels
bens subministrats i de les faltes de conformi
tat que puguin esdevenir-se en el termini de
dos anys a comptar des del lIiurament, en els
termes de I'article 123 i concordants del Text
ref6s de la Llei general per a la defensa dels
consum idors i usuaris i altres Ileis comple
mentaries, i nornes restara exempt de respon
sabllitat quan els vicis que s'observin s'hagin
produrt com a consequencia immediata i
directa d'una ordre de la Corporaci6 0, per
als contractes de gesti6 de serveis publics,
per causes imputables a la propia Corporaci6
d'acord amb I'establert a I'article 256.c) de la
LCSP.

Clsusule 79. Especialitats del preu
1. L'adjudicatari tindra dret a I'abonament
del preu dels subministraments efectivament
lIiurats i formalment rebuts per la Corporaci6
d'acord arnb les condicions estipulades al
contracte.
2. Quan raons tecniques 0 econorniques
motivades a I'expedient ho aconsellin, la
Corporaci6 podra establir ales Clausules Par
ticulars que el pagament del preu total dels
bens a subministrar consisteixi part en diner i
part en el lIiurament d'altres bens de la
mateixa classe sense que, en cap cas, I'im
port d'aquests no pugui superar el 50 % del
preu total, d'acord amb les previsions de I'ar
ticle 270 de la LCSP.
Clsusule 80. Modificaci6 del contracte de
subministrament

Quan es produeixi un augment, reducci6
o supressi6 de les unitats de bens que inte
gren el subministrament 0 la substituci6
d'uns bens per altres, sempre que aquests
estiguin compresos en el contracte, com a
consequencia de les modificacions del con
tracte de subministrament acordades d'acord
amb el previst a la clausula 52 d'aquest Plec,
aquestes modificacions seran obligatories per
al contractista, sense que tingui cap dret en
cas de supressi6 0 reducci6 d'unitats 0 clas
ses de bens a reclamar rescabalament per
aquestes causes, sens perjudici de la causa
de resoluci6 especffica prevista a la clausula
B3.1.c) d'aquest Plec.

Cleusute 81. Despesesde transport i
recepci6

1. Les despeses de transport i lIiurament

dels hens objecte del subministrament al Iloc
convingut seran per compte del contractista,
lIevat que les Clausules Particulars disposin
altra cosa.
2. Si els hens no es troben en estat de ser
rebuts es fara constar en I'acte de recepci6 i
es donaran les instruccions precises al con
tractista per tal que subsani els defectes
observats 0 procedeixi a un nou subministra
ment de conformitat amb el que s'hagi pac
tat.

Clsusul« 82. Vicis 0 defectes durant el
termini de garantia
1. Si durant el termini de garantia s'acre
dites l'existencia de vicis 0 defectes en els
bens subministrats, la Corporaci6 tindra dret
a reclamar del contractista la reposici6 dels
que resultin inadequats 0 la reparaci6 d'a
quests si fos suficient.
2. Durant aquest termini de garantia el
contractista tindra dret a coneixer i ser escol
tat sobre l'aplicaci6 dels bens subministrats.
3. Abans d'expirar el termini de garantia,
I' organ competent podra rebutjar els bens
subministrats si estima que no s6n aptes per
al fi que es preten i concorren les seguents
circurnstancies:
a) Que la seva manca d' aptitud sigui con
sequencia de vicis 0 defectes observats en els
bens i imputables al contractista.
b) Que existeixi la presumpci6 de que la
reposici6 0 reparaci6 dels bens no sera sufi
cient per aconseguir aquell fie
Rebutjats els hens, aquests quedaran a dis
posici6 del contractista, que els haura de reti
rar. En aquest cas, la Corporaci6 quedara
exempta de l'obligaci6 de pagament 0, si
l'hagues efectuat, tindra dret al rescabala
ment de les quantitats satisfetes.
4. Acabat el termini de garantia sense que
la Corporaci6 hagi formal itzat la reclamaci6
o el rebu ig a que es refereixen els apartats
primer i tercer d'aquesta clausula, el contrac
tista restara exempt de responsabilitat per ra6
dels bens subministrats.
Clausula 83. Resoluci6: causes i efectes
especffics

1. Lescauses especffiques de resoluci6 del
contracte de subministrament, segons I'article
275 de la LCSP, s6n:
a) La suspensi6, per causa imputable a la
Corporaci6, de la iniciaci6 del contracte per
un termini superior a sis mesos a comptar des
de la data que s'hi assenyala per al seu
comencarnent, Ilevat que les Clausules Parti
culars fixin un termini menor.
b) EI desistiment 0 la suspensi6, acordat
per la Corporaci6, del contracte per termini
superior a un any, Ilevat que les Clausu les
Particulars fixin un termini menor.
c) Les modificacions en el contracte, enca
ra que siguin successives, que impliquin,
ailladament 0 conjuntament, alteracions del
seu preu en quantia superior, en rnes 0 en
menys, al 200/0 del preu primitiu, amb exclu
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si6 de I'IVA, 0 be que en representin una
alteraci6 substancial.
2. Eis efectes de la resoluci6 per les causes
especffiques assenyalades s6n, segons l'arti
c1e 276 de la LCSP, els seguents:
a) En tot cas, la recfproca devoluci6 dels
bens ide I'import dels pagaments realitzats, i,
quan aixo no fos possible 0 convenient per a
la Corporaci6, aquesta haura d'abonar el
preu dels lIiurats efectivament i rebuts de
conform itat,
b) En el suposit de suspensi6 de la inicia
ci6 del contracte per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporaci6,
el contractista sols tindra dret a una indem
nitzaci6 del 3% del seu preu.
c) En el suposit de desistiment 0 suspensi6
de l'execuci6 del contracte per termini supe
rior a un any per part de la Corporaci6, el
contractista tindra dret al 60/0 del preu dels
IIiuraments deixats de real itzar, en concepte
de benefici industrial.
TITOL IV. DETERMINACIONS
ESPECIFIQUES RELATIVES A ALTRES
CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS
PRIVATS

Clsusule 84. Contractes administratius
especials
D'acord amb I'article 19.1.b) de la LCSP,
els contractes administratius especials s6n els
d'objecte distint al dels tipificats com a admi
nistratius per la normativa general basica de
contractaci6 publica pero que tenen natura
lesa administrativa especial per alguna de les
causes seguents:
a) Estar vinculats al gir 0 trafic especffic de
la Corporaci6.
b) Satisfer de forma directa 0 immediata
una finalitat publica de la competencia
especffica de la Corporaci6, sempre que no
hagin estat expressament configurats com a
privats per la LCSP.
c) Quan ho declari una lIei.

Clsusule 85. Contractes privats
1. D'acord amb I'article 20 de la LCSP,
s6n privats tots els contractes celebrats per la
Corporaci6 que:
a) No es comprengu in entre els tipificats
com a administratius a la normativa general
basica de contractaci6 publica ni tinguin
caracter administratiu per no estar inclosos
en cap dels suposits qualificats d'especials.
b) La subscripci6 a revistes, publicacions
periodiques i basesde dades.
c) Elsque tinguin per objecte serveis finan
cers, la creaci6 i interpretaci6 artfstica i
literaria 0 espectacles d'esbargiment, cultu
rals i esportius.
2. Tindran el caracter de contractes privats
els de compravenda, donaci6, perm uta,
arrendament i demes negocis jurfdics analegs
sobre bens imrnobles, valors negociables i
propietats incorporals, lIevat que recaiguin

sobre programes d'ordinador i hagin de ser
qualificats com a contractes de subministra
rnent 0 serveis.

Clsusule 86. Contracte de gesti6 de serveis
publics
1. D'acord amb I'article 8 de la LCSP, el
contracte administratiu de gesti6 de serveis
publics es aquell que te per objecte la gesti6
indirecta d'un servei public.
2. Les modalitats que pot adoptar aquesta
contractaci6 s6n les de la concessi6, la gesti6
interessada, el concert, la societat d'econo
mia mixta, i I'arrendament si escau.

Clsusule 87. Actuacions especials de
preparaci6 del contracte de gesti6 de serve is
publics
Les Clausules Particulars podran incloure,
d' acord amb I'article 117.3 de la LCSP i en
funci6 de la seva naturalesa i complexitat, un
termini per tal que els licitadors puguin
sol-licitar els aclariments que estimin perti
nents sobre el seu contingut, aixf com aquells
altres aspectes derivats de la resta de previ
sions de I'art. 117, les del 116 de la mateixa
LCSP, les de la normativa local i les de les
normes reguladores del regirn jurfdic del ser
vei.

Clsusule 88. Regirn jurfdic dels contractes
administratius especials
Els contractes administratius especials es
regeixen amb caracter preferent per les seves
propies normes especffiques; en defecte seu,
per la LCSP i les seves normes de desenvolu
pament; supletoriarnent, s'aplicaran les res
tants normes de dret administratiu, i, si escau,
les de dret privat.

Clsusule 89. Regln: jurfdic dels contractes
privats
Eis contractes privats que celebri la Corpo
raci6 es regiran, quant a la seva preparaci6 i
adjudicaci6, en defecte de normes especffi
ques, per la LCSP i les seves normes de
desenvolupament; supletoriament, s'aplica
ran les restants normes de dret administratiu
0, si escau, les de dret privat, segons corres
pongui per ra6 del subjecte 0 I'entitat con
tractant. Quant als seus efectes i extinci6, es
regiran per les normes de dret privat.

Clsusule 90. Regim jurfdic dels contractes de
gesti6 de serveis publics
Eis contractes de gesti6 de serveis publics
que celebri la Corporaci6 es regiran, quant a
la seva preparaci6, adjudicaci6, efectes,
compliment i extinci6, en els termes de I'arti
cle 252 de la LCSP i les seves normes de
desenvolupament, aixf com per la legislaci6
local aplicable i la d'arnbit sectorial corres

ponent, i per les disposicions especials del
respectiu servei, en la mesura que no s'opo
sin a la primera; supletoriament, s'aplicaran
les restants normes de dret administratiu i, en
defecte seu, les de dret privat.

Cleusule 91. Procediment negociat
d'.adjudicaci6 en els contractes
administratius especials i en els privats
D'acord amb I'article 159 de la LCSP, i lIe
vat que es disposi altrament ales normes
especials per les quaIs es regulin, els contrac
tes administratius especials i els privats que
celebri la Corporaci6 podran ser adjudicats
per procediment negociat en els casos previs
tos a I'article 154 i, ames, quan el seu valor
estimat sigui inferior a 100.000 euros.

Cleusule 92. Previsions especffiques sobre
les causes i els efectes de la resoluci6 dels
contractes de gesti6 de serveis publics
1. Les causes especffiques de resoluci6 del
contracte de gesti6 de serveis publ ics, segons
I'article 262 de la LCSP, s6n:
a) La demora superior a sis mesos per part
de la Corporaci6 en el lIiurament al contrac
tista de la contraprestaci6 0 dels medis auxi
Iiars a que s'hagues obi igat segons el contrac

teo
b) EI rescat del servei per la Corporaci6.
c) La supressi6 del servei per raons d'in
teres public.
d) La impossibilitat de l'explotaci6 del ser
vei com a consequencia dels acords adoptats
per la Corporaci6 amb posterioritat al con
tracte.
2. S6n causes generals de resoluci6 del
contracte de gesti6 de serveis publics, tal
com es recull a la clausula 64.2 d'aquest
Plec, les detallades a I'article 206 de la LCSP,
amb l'excepci6 de les incloses ales lIetres e)
i f).
3. D'acord amb I'article 264 de la LCSP,
els efectes de la resoluci6 per les causes
especffiques assenyalades per als contractes
de gesti6 de serveis publics s6n els seguents:
a) La Corporaci6 abonara, en tot cas, al
contractista el preu de les obres i
instal-lacions executades per aquest que
hagin de passar a propietat d'aquella, tenint
en compte el seu estat i el temps que resti per
a la reversi6.
b) L'incompliment de les obligacions del
contracte per una de les parts produira els
efectes establerts ales disposicions especffi
ques del servei.
c) En el suposit de demora superior a sis
rnesos per part de la Corporaci6, el contrac
tista tindra dret a I'abonament de I'interes de
demora previst a la L1ei per la que s'establei
xen mesures de lIuita contra la morositat en
operacions cornercials de les quantitats degu
des 0 valors economics convinguts, a comp
tar des del venciment del termini previst per
al seu lIiurament, aixf com dels danys i perju
dicis soferts.
d) En els suposits de rescat, supressi6 0
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impossibilitat de l'explotaci6 del servei, la
Corporaci6 indernnitzara el contractista pels
danys i perjudicis que se Ii causin, inclosos
els guanys futurs que deixi de percebre. Per
al calcul d'aquesta indemnitzaci6 es prendra
com a base els resultats de l'explotaci6 a I'ul
tim quinquenni i la perdua del valor de les
obres i instal-lacions que no hagin de revertir
a la Corporaci6, tenint en compte el seu grau
d' amortitzaci6.

Clsusule 93. Contractes de col-leborecio
entre el sector public i el sector privat
1. D'acord arnb I'article 11 de la lCSP,
s6n contractes de col-laboracio entre la Cor
poraci6 i el sector privat aquells en que
aquesta Entitat encarrega a una entitat de dret
privat la realitzaci6 d'una actuaci6 global
integrada, per un perfode determinat de
temps en funci6 de la durada de I'amortitza
ci6 de les inversions 0 de les f6rmules de
flnancarnent que es prevegin, que compren
gui, a mes de les prestacions del financament
d'inversions immaterials, d'obres 0 de submi
n istraments necessaris per al compl iment de
determinats objectius de servei public 0 rela
cionats amb actuacions d'interes general,
algu na de les seguents:
a) Construcci6, instal-lacio 0 transformaci6
d'obres, equips, sistemes i productes 0 bens
complexes, aixf com el seu manteniment,
actual itzaci6 0 renovaci6, la seva explotaci6
o gesti6.
b) Gesti6 integral del manteniment d'ins
tal-lacions complexes.
c) Fabricaci6 de bens i prestaci6 de serveis
que incorporin tecnologia especfficament
desenvolupada amb el proposit d'aportar
solucions mes avancades i econornicarnent
rnes avantatjoses que les existents en el mer
cat.
d) Altres prestacions de serveis lligades al
desenvolupament per la Corporaci6 dels ser
veis publics 0 actuacions d'interes general de
la seva cornpetencia.
2. Sols podra celebrar-se aquest tipus de
contracte quan, d'acord amb el regirn d'ac
tuacions preparatories establert als articles
118 a 120 de la lCSP, resulti manifesta
l'absencia de f6rmules alternatives de con
tractaci6 que permetin la satisfacci6 de les
necessitats publiques perseguides.
3. la contraprestaci6 a percebre pel con
tractista col-laborador consistira en un preu
que es satisfara durant tota l'execuci6 del
contracte i que podra estar vinculat al com
pliment d'objectius determinats de rendi
ment.
4. les Clausules Particulars fixaran els
efectes, compliment i extinci6 dels contractes
de col-laboracio de la Corporaci6 d'acord
amb els termes del regirn jurfdic i durada
establerts als articles 289 i 290 de la lCSP.
DISPOSICl6 ADDICIONAL UNICA

Regim contractual de les entitats piiblioues
empresarials i societats mercantils locals
les entitats publiques empresarials i socie

tats mercanti Is dependents de la Corporaci6
es regiran per Ilurs respectives instruccions
de contractaci6 i, en alia no previst en aque
lies, per les disposicions d'aquest Plec i en
els termes de la LCSP.
DISPOSICl6 TRANSIT6RIA UNICA

Validesa dels medis corporatius de
publicaci6
1. l'efectivitat de les mencions contingu
des en aquest Plec al perfil de contractant de
la Corporaci6 resta sotmesa a la cond ici6
suspensiva de l'aprovaci6, per part d'aquesta
Entitat, de les seves especificacions tecniques
en els termes d isposats a I' article 42 de la
lCSP.
2. Per mentre no es produeixi l'aprovaci6
esmentada, la publicitat dels expedients de
contractaci6 iniciats a partir de I'entrada en
vigor de la lCSP es seguira acreditant valida
ment a traves dels butlletins 0 diaris oficials
que corresponguin, de l'exposici6 en el tau
ler d'edictes d'aquesta Entitat i dels medis
addicionals que l'organ de contractaci6
pugui decidir.
DISPOSICl6 DEROGAT6RIA UNICA

Derogaci6 normativa
l'entrada en vigor del present Plec deixa
sense efecte qualsevol altre plec, acord 0
resoluci6 adoptats a I'empara de la legislaci6
derogada per la lCSP.
DISPOSICl6 FINAL UNICA

Entrada en vigor
EI present Plec entrara en vigor una vega
da hagin estat adoptats i publicats en el BUT
LLETr OFICIAL DE LA PROVrNCIA els acords rela
tius a la seva aprovaci6 definitiva.
ANNEX II: PlEC DE clAuSUlES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE
CONTRACTACI6 DE CARAcTER
ESTANDARD APlICABlES AlS
CONTRACTES D'OBRES IINSTAl·lACIONS
I AlS DE CONCESSI6 D'OBRES
PUBLIQUES ElABORAT PER lA
DIPUTACI6 DE BARCELONA
TrTOL I. DETERMINACIONS COMUNES A TOTS ELS
TIPUS DE CONTRACTES

Capftol 1. Disposicions generals
1 Objecte, tipologia de contractacions i
determinacions del Plec.
2 Ambit d' apl icaci6 del Plec.
3 Normativa general i supletorietat.
4 Efectes de les modificacions legislatives.
5 Exercici de les atribucions per contrac
tar.
6 Aptitud, capacitat, solvencia, classifica
ci6 d'ernpreses i Registres de licitadors.
7 Prerrogatives de la Corporac i6.
8 Resoluci6 presumpta, recurs especial i
mesures provisionals.
9 Procediment i jurisdicci6 aplicables.

Capftol2. Expedient de contractaci6
Secci6 15!. Actuacions previes i
documentaci6 de I'expedient

10 Actuacions previes a l'aprovaci6 de
I'expedient.
11 Documentaci6 preparatoria integrant
de I'expedient.
12 Plec de Clausules Adm in istratives Parti
culars.
Secci6 2~. Determinacions relatives al
projecte
13 Avantprojecte, bases tecniques i pre
sentaci6 del projecte per I'empresari.
14 Elaboraci6 del projecte.
15 Documents del projecte.
16 Responsabi Iitat dels autors del projecte.
17 Supervisi6 del projecte.
18 Aprovaci6 del projecte.
19 Replanteig del projecte.
20 Adequaci6 de preus del projecte.
Secci6 3~. Especialitats de I'expedient.

21 Contractaci6 conjunta de projecte i
obra.
22 Col-laboracio d'empresaris en I'execu
ci6 d'obres per la propia Corporaci6.
Secci6 4~. Tramitaci6 de I'expedient
23 Classes de tramitaci6.
24 Procediments d'adjudicaci6.
25 Contractes menors.
26 Pressupost de licitaci6 i ofertes dels
empresaris.
27 Garantia provisional.
28 Criteris d'adjudicaci6 ales licitacions.
29 Subhasta electronica.
30 Documentaci6 a presentar a les Iicita
cions.
31 Terminis per a la presentaci6 de propo
sicions.
32 Mesa de contractaci6.
33 Criteris d'adjudicaci6 predominants a
cada tipus de contracte.
34 Publicitat de les licitacions i informaci6
als Iicitadors.
35 Obertura i examen de proposicions.
36 Proposta d'adjudicaci6 provisional.
37 Remincia a la celebraci6 del contracte i
desistiment del procediment.
38 Adjudicaci6 provisional.
39 Garantia definitiva.
40 Garantia global.
41 Adjudicaci6 definitiva i efectes.
42 Publicitat de l'adjudicaci6 definitiva.
43 Procediment restringit de licitaci6.
44 Procediment negociat.
45 Procediment de dialeg competitiu.
46 Aplicaci6 de sistemes de racionalitza
ci6 tecnlca de la contractaci6: acords marc,
sistemes dtnarnics i central de contractaci6.
47 Perfil de la Corporaci6 com a contrac
tant.
Seccio S". Formalitzaci6 del contracte.
48 Formalitzaci6 del contracte.
49 Manca de formalitzaci6 imputable a
I'adjudicatari.
TrTOL II. DETERMINACIONS ESPECrFIQUES RELATIVES
AL CONTRACTE D'OBRES I INSTAL·LACIONS

Capftol 1. Execuci6 del contracte: inici i
documentaci6
50 Inici del termini d'execuci6.
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51 Acta de comprovaci6 del replanteig del
projecte.
52 Pia de Seguretat i Salut en el Treball.
53 Programa de Treball.
54 Avfs previ i informaci6 a I'autoritat
laboral.
55 Subcontractaci6.
56 Cessi6 del contracte.
Capitol 2. Personal facultatiu i instruments
d'interlocuci6 tecnice
57 Direcci6 facultativa de I'obra.
58 Responsable del contracte i facultats
d'inspecci6 i vigilancia de la Corporaci6.
59 Delegaci6 i personal d'obra del con
tractista.
60 L1ibre d'Ordres i Assistencies,
61 L1ibre d'incidencies,
62 L1ibre de Subcontractaci6.
63 Resoluci6 d'incidencies tecniques,
Capitol 3. Drets i obligacions dels
contractants
64 Regim d'execuci6 del contracte.
65 Coneixement per part del contractista
del regirn i documentaci6 contractuals.
66 legalitzaci6 de les instal-lacions.
67 Assaigs i analisis dels materials i unitats
d'obra.
68 Transport i aplec dels materials d'obra.
69 lnstal-lacions auxiliars i provisionals.
70 Senyalitzaci6 de les obres.
71 Obligacions laborals, socials, fiscals, de
protecci6 de dades personals, i med iambien
tals del contractista.
72 Confidencialitat de la informaci6.
73 Condicions especials d'execuci6 del
contracte.
74 Protecci6 dels serveis afectats i reposi
ci6 de servituds omeses.
75 Objectes trobats i materials procedents
de les obres.
76 Principi de risc i ventura.
77 Indemnitzaci6 de danys i perjudicis a
tercers i als seus hens i serveis.
78 lndemnitzacio de danys i perjudicis a
la Corporaci6.
Capitol 4. Modificaci6 del contracte
79 Modificaci6 del contracte.
80 Modificacions obllgatories per al con
tractista.
81 Modificacions potestatives per al con
tractista.
82 Altres obres complementaries a les del
projecte principal.
83 Expedient de projecte rnodificat de I'i
nicial.
84 Expedient de reformat amb concurren
cia de suspensi6 temporal de les obres.
85 Formalitzaci6 de la modificaci6.
Capftol 5. Altres incidencles en I'execuci6
86 Revisi6 i adequaci6 de preus.
87 Prorrogues del contracte i variacions en
eJ seu termini d'execuci6.
88 Regim de penalitzacions per incompJi
ment.

Capftol 6. Certificaci6 ; abonament de les
obres
89 Amidaments.

90 Relacions valorades.
91 Audiencia del contractista.
92 Certificacions i abonaments al contrac
tista de les obres executades.
93 Variacions sobre les unitats d'obres
executades.
94 Certificacions i abonaments de les revi
sions de preus.
95 Acomptes per operacions preparatories.
96 Abonament de partides alcades,
97 AnuaJitats d'execuci6 programada i
abonaments.
98 Transmissi6 deJsdrets de cobrament.
99 Interes de demora.

Capitol 7. Extinci6 del contracte
Secci6 1~. Extinci6 per compliment
100
101
102
103
104
tia.
Secci6

Recepci6 de I'obra.
Termini de garantia.
Certificaci6 final.
Liqu idaci6 del contracte.
Devoluci6 0 cancel-lacio de la garan
2~. Extinci6 per resoluci6

105 Resoluci6: causes i efectes generals.
106 Resoluci6: causes i efectes especffics.
TfTOL

III.

DETERMINACIONS ESPECfFIQUES RELATIVES

AL CONTRACTE DE CONCESSI6 D'OBRA PUBLICA

107 Actuacions preparatories del contrac

teo
108 Construcci6 de les obres objecte de la
concessi6.
109 Drets i obligacions del concessionari.
110 Prerrogatives i drets de la Corporaci6.
111 Regirn economic i financer de la con
cessi6.
112 Extinci6 de les concessions.
113 Resoluci6: causes i efectes especffics.
114 Execuci6 d' obres per tercers.
115 Altres determinacions especffiques.
DAU Regim contractuaJ de les entitats
publiques empresarials i societats mercantils
locals.
DTU Validesa dels rnedis corporatius de
publicaci6.
DDU Derogaci6 normativa.
DFU Entrada en vigor.
TITOl I. DETERMINACIONS COMUNES A
TOTS ElS TIPUS DE CONTRACTES
CAPfTOL

1.

DISPOSICIONS GENERALS

Clsusule 1. Objecte i determinacions del
Plec
1. Aquest Plec conte les determinacions
jurfdiques, economiques i administratives
que s'han d'apJicar a la contractaci6 adminis
trativa d'obres i instal-lacions i a la de con
cessi6 d'obra publ ica que la Corporaci6
acordi estabJir, en qualsevol dels procedi
ments de contractaci6 previstes en leslleis.
2. En les determinacions del present Plec
referides a aquests tipus de contractaci6 es
distingeix entre les determinacions comunes
a tots els tipus de contractes (Tftol I), i les
especlfiques relatives, respectivament, aJ

contracte d'obres i d'instal-lacions (Tftol II) i
al de concessi6 d'obra publica (Tftol III).

Clsusule 2. Ambit d' aplicaci6 del Plec
1. Aquest Plec General sera d'aplicaci6 a
les relacions contractuals establertes per la
Corporaci6 i els seus Organismes Autonorns
en l'arnbit material definit a la clausula 1,
que cornpren:
a) En relaci6 arnb les obres i instal-Iacions:
d'acord amb I'article 6 de la lCSP, n'es
objecte la realitzaci6 d'una obra 0 l'execuci6
d'algun dels treballs enumerats a I'Annex I de
la lCSP 0 la realitzaci6 per qualsevol medi
d'una obra que respongui ales necessitats
especificades per I'entitat del sector public
contractant, i podra tarnbe comprendre la
redacci6 del projecte corresponent en els ter
mes d'aquell.
b) En relaci6 amb la concessi6 d'obra
publica: d'acord amb I'article 7 de la lCSP,
n'es objecte la realitzaci6 pel concessionari
d'algunes de les prestacions propies del con
tracte d'obres i instal-lacions, incloses les de
restauraci6 i reparaci6 de construccions exis
tents, aixf com la conservaci6 i manteniment
dels elements constru"its, i en el que la con
traprestaci6 a favor d'aquell consisteix be
unicament en el dret a explotar I'obra, be en
aquest dret acompanyat del de percebre un
preu; podra tarnbe comprendre el contingut
de les prestacions complementaries previstes
en aquell.
2. Eis consorcis participats per la Corpora
ci6 s'hi podran adherir.
3. les mencions fetes a la Corporaci6 0 a
l'Entitat s'entendran referides tambe als seus
Organ ismes Autonorns i consorcis participats
per ella que s'hi hagin adherit.

Cleusule 3. Normativa general i supletorietat
1. Constitueixen normativa i prescripcions
aplicables al procediment de formaci6 i d'a
provaci6 de I'expedient, licitaci6, negocia
ci6, adjudicaci6, formalitzacio i execuci6
dels contractes administratius regits pel pre
sent Plec, a rnes de les disposicions d'aquest,
les establertes en:
a) els Plecs de Clausules Administratives i
de Prescripcions Tecniques Particulars, aixf
com la resta de la documentaci6 contractual
integrant del projecte, que s'estableixin per a
cada expedient, i la normativa sectorial
especffica a la qual aquests es remetin per
ra6 de la materia en cada cas;
b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 31 de marc, sobre
coordinaci6 dels procediments d'adjudicaci6
dels contractes publics d'obres, de subminis
trament i de serveis, aixf com la resta de la
normativa comunitaria aplicable;
c) la L1ei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Public (en endavant,
lila lCSP"), els articles 253 a 260 del Text
ref6s de la L1ei de Contractes de les Adminis
tracions publiques, per al financarnent de Is
contractes de concessi6 d'obra publica, les
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normes reglarnentaries en materia de con
tractaci6 i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin 0 afectin;
d) la L1ei estatal 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Regirn Local, i
les disposicions que la despleguin, modifi
quin 0 afectin, aixf com la normativa autono
mica de desplegament que, en el marc d'a
quella, sigui vigent;
e) la normativa de contractaci6 del Text
ref6s de la L1ei municipal i de regirn local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, la L1ei autonomica
3/2007, de 4 de julio], de I'obra publica, i el
Tftol 1 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per Decret num, 179/1995, de 13 de
juny, la normativa concordant i la resta de la
regulaci6 especffica de la General itat de
Catalunya;
f) els acords i les resolucions sobre el
regirn d'atribuci6 de competencies, les Bases
d'Execuci6 del Pressupost i les Ordenances i
els Reglaments de la Corporaci6;
g) les Lleis estatals 31/1995, de 8 de
novembre, de Prevenci6 de Riscos Laborals, i
32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractaci6 al sector de la construcci6,
el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel qual s'estableixen disposicions mfnimes
de seguretat i salut ales obres en construe
ci6, i el Reial Decret 171/2004, de 30 de
gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de
la L1ei 31/1995, aixf com la resta de la nor
mativa general sobre seguretat i salut en el
treball, la de protecci6 mediambiental i la
d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes,
i la resta de normativa apl icable.
2. Sens perjudici de l'observanca de la
normativa general referida en el nurnero
anterior, i en tot allo que no estigui especffi
cament previst en el present Plec, sera suple
tori el Plec de Clausules Administratives
Generals per a la contractaci6 d'obres de
l'Estat, aprovat pel Decret 3854/1970, de 31
de desembre (Boletfn Oficial del Estado nurn.
40, de 16.02.71), tot exceptuant les clausules
que siguin privatives de la naturalesa d'a
quest ultirn ens contractant.
3. En tot allo no previst ales anteriors,
seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret
privat.

Clsusule 4. Efectes de les modificacions
legislatives

Les prescripcions d'aquest Plec que incor
poren 0 reprodueixen aspectes de la legisla
ci6 baslca de l'Estat 0 l'autonornica d'aplica
ci6 als ens locals catalans s'entendran
autornatlcarnent modificades en el moment
en que es produeixi la seva revisi6.

Clsusule 5. Exercici de les atribucions per
con tractar

1. Les atribucions per a la contractaci6 i la
seva execuci6 seran exercides pels organs

corporatius de conformitat amb les resolu
cions 0 acords dictats en exercici de la potes
tat d'autoorganitzaci6 de la Corporaci6.
2. Les adequacions de quanties 0 altres
adaptacions en materia pressupostaria es
palesaran per rnitja de les Bases d'Execuci6
del Pressupost de cada exercici, sempre,
ernpero, d'acord amb el que estableix aquest
Plec i la resta de disposicions de caracter
general.

sari en relaci6 amb la seva personal itat i
capacitat d' obrar, representaci6, habi Iitaci6
professional 0 empresarial, solvencia econo
mica i financera, i c1assificaci6, aixf com la
concurrencia 0 no-concurrencia de les prohi
bicions de contractar que hi hagin de cons
tar. L'acreditaci6 esmentada es realitzara en
els termes de la LCSP i de les respectives nor
matives propies de desplegament.

Clsusule 7. Prerrogatives de la Corporaci6
Clsusule 6. Aptitud, capacitat, solvencie,
classificaci6 d'empreses i Registres de
licitadors

1. Per contractar amb la Corporaci6 I'exe
cuci6 de contractes regits per aquest Plec cal
que I'empresari en posseeixi I'aptitud, capa
citat, solvencia econornlca i financera i tecni
ca, i no estigui incurs en cap prohibici6 per
contractar. En els suposits i condicions en
que la normativa general basica de contracta
ci6 administrativa ho exigeixi, sera requisit
indispensable que hagi obtingut previarnent
la classificaci6 corresponent. Aixf mateix, els
empresaris hauran de disposar d'una organit
zaci6 amb elements personals i materials
suficients iamb una finalitat que tingui rela
ci6 directa amb I'objecte del contracte, aixf
com de l'habilitaci6 empresarial 0 professio
nal que, si escau, sigui exigible per a la realit
zaci6 de I'activitat 0 prestaci6 que constituei
xi I'objecte del contracte.
L'empresari tarnbe ha de complir els requi
sits que estableix la legislaci6 sobre subcon
tractaci6 en el sector de la construcci6.
2. Eis contractes que tinguin per objecte la
vigilancia, supervisi6, control i direcci6 de
l'execuci6 d'obres i instal-Iacions no podran
adjudicar-se ales mateixes empreses adjudi
catarles dels corresponents contractes d' obres
ni ales empreses que hi siguin vinculades en
el sentit de I'article 42 del Codi de Comerc,
3. Les empreses no-cornunitaries, a rnes de
l'acreditaci6 de les condicions d'aptitud,
capacitat i solvencia establertes a I'apartat
anterior, hauran de justificar rnitjancant els
medis establerts a I'article 44 de la LCSP I'a
plicaci6 en lIurs respectius Estats d'origen del
principi de reciprocitat en relaci6 amb I'ad
missi6 d'empreses espanyoles a la participa
ci6 en la contractaci6 publica en aquells.
Aixf mateix, aquestes empreses tarnbe
hauran d'acreditar tenir oberta una sucursal a
I'Estat espanyol, amb designaci6 d' apoderats
o representants per a lIurs operacions, i que
estiguin inscrites al Registre Mercantil.
4. Les persones jurfdiques sols podran ser
adjudicataries de contractes quines presta
cions estiguin compreses entre les final itats,
objecte 0 ambit d'activitat que, a tenor de
lIurs estatuts 0 regles fundacionals, els siguin
propis.
5. La inscripci6 en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat,
de la Generalitat de Catalunya i/o de la Cor
poraci6 acreditara davant els organs de con
tractaci6 d'aquesta Entitat, lIevat de prova en
contrari, les condicions d'aptitud de I'empre

1. Corresponen a l'organ competent les
prerrogatives de direcci6, interpretaci6,
modificaci6, suspensi6 i resoluci6 del con
tracte en la forma i condicions que preveu la
legislaci6 aplicable.
2. Eis actes que els organs competents de
la Corporaci6 adoptin respecte a la interpre
taci6 dels termes del contracte, de les clausu
les del present Plec i de les dels Plecs de
Clausules Administratives i de Prescripcions
Tecniques Particulars, aixf com de la resta de
la documentaci6 contractual integrant del
projecte, que el regulin, seran immediata
ment executius, sens perjud ici dels recursos
que procedeixin tant en el marc de la propia
Corporaci6 com en el de les especial itats
estatutaries dels seusorganismes autonorns.

Clsusule 8. Resoluci6 presumpta
1. Les peticions que presenti el contractis
ta, 0 si escau altres possibles interessats, que
no siguin objecte de consideraci6 especffica
en aquest clausulat, s'entendran desestima
des si transcorregutstres mesosdes de la seva
presentaci6 no hagues recaigut resoluci6
expressa.
2. L'assenyalament de terminis que consta
ales clausules als efectes de determinar que
una petici6, a manca de resoluci6 expressa,
s'entengui estimada 0 desestimada, s'efectua
sens perjudici de la possible ampliaci6 dels
dits terminis en virtut de la prorroga que es
pugu i decretar 0 acordar, que haura de ser
notificada als interessats. En aquest darrer
suposit els dits efectes relatius a la virtualitat
presumpta sobre estimaci6 0 desestimaci6 de
les sol-licituds inherents a l'absencia de reso
luci6 expressa quedaran referits a la data en
que expiri l'ampliaci6 disposada.
3. Les previsions dels dos apartats anteriors
s'entenen sens perjudici de la possibilitat
d'interposici6 del recurs especial en materia
de contractaci6 previ al recurs contenci6s
administratiu, 0 de la sol-licitud d'adopci6 de
mesures provisionals, segons el regirn iamb
els efectes que s'estableixen als articles 37 i
38 de la LCSP.

Clsusule 9. Procediment i jurisdicci6
aplicables

Seran d'aplicaci6 al contracte les normes
relatives al procediment administratiu i de la
jurisdicci6 contenciosa administrativa, sot
metent-se als Tribunals del domicili de la
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Corporaci6 que fossin competents per conei
xer de les questions que se suscitin.
CAPfTOL

2.

EXPEDIENT DE CONTRACTACl6

Secci6 1g. Actuacions previes i
documentaci6 de I'expedient

Clsusule 10. Actuacions previes a
l'aprovaci6 de I'expedient

L'aprovaci6 de I'expedient de contractaci6
i posterior adjudicaci6 del contracte d'obres
requereixen singularment la previa elabora
ci6, supervisi6, si escau, aprovaci6 i replan
teig del projecte corresponent, en els termes
establerts a la Secci6 2g del present Capftol
del Plec.

Clsusule 11. Documentaci6 preperetorie
integrant de I'expedient

1. Eis expedients de contractaci6 han de
contenir els documents seguents:
a) EI projecte, i resoluci6 aprovatoria d'a
quest.
b) L'acta de replanteig previ del projecte,
amb la certificaci6 sobre la viabilitat del pro
jecte i disponibilitat dels terrenys necessaris
per al normal desenvolupament del contrac
te, lIevat, en el darrer cas, de les excepcions
previstes legalment.
c) EI Plec de Clausules Administratives
Particulars que han de regir el contracte,
quina exigencia sera suplerta per la d'un
document descriptiu de les necessitats i
requ isits de la contractaci6 en cas que el pro
cediment d'adjudieaci6 escollit sigui el de
dialeg competitiu.
d) EI certificat 0 document que acrediti I'e
xistencia de credit pressupostari i la fiscal it
zaci6 de la Intervenci6 en els termes previs
tos a les Bases d'Execuci6.
e) La justificaci6 de la necessitat del con
tracte i idone'itat de I'objecte, caracterfstiques
i import calculat de la contractaci6 i de la
resta d' aspectes que requereixi la normativa
general vigent.
2. La resoluci6 d'aprovaci6 de I'expedient
de contractaci6 comprendra la de la despesa
corresponent i la del Plec de Clausules Admi
nistratives Particulars 0 be del document des
criptiu substitutori quan escaigui segons I'es
tablert a I'efecte.
3. Per excepci6, no seran d'aplicaci6 les
previsions contingudes en els dos apartats
anteriors en els suposits previstos ales Clau
sules 13 (avantprojecte, bases tecniques i
presentaci6 del projecte per I'empresari), i 25
(contractes menors).

Clsusule 12. Plec de Clsusules
Administratives Particulars
1. Abans 0 conjuntament amb I'autoritza
ci6 de la despesa, i sempre abans de la licita
ci6 del contracte, 0, de no existir aquesta,
abans de la seva adjudicaci6 provisional,

s'haura d'aprovar el Plec de Clausules Admi
nistratives Particulars (en endavant, les "Clau
sules Particulars"), el qual incloura els pactes
i condicions definidors dels drets i obliga
cions especffics que assumiran les parts en el
contracte del qual es tracti, el seu objecte i el
procediment d'adjudicaci6 i les altres men
cions requerides per la LCSP i les seves nor
mes de desenvolupament.
2. Abans de l'aprovaci6 de les Clausules
Particu lars per I'organ competent, es precep
tiu que emetin informe la Secretaria i la Inter
venci6 de la Corporaci6.
3. Les Clausules Particulars podran inclou
re noves clausules per desplegar el Plec de
Clausules Administratives Generals, sempre
que no el contradiguin, aixf com aquelles
que autoritzin les disposicions generals.
4. En els contractes d'obra amb abona
ment total del preu, les Clausules Particulars
hauran d'incloure les condicions especffiques
del financarnent aixf com, si escau, la capita
litzaci6 dels seus interessos i liquidaci6,
havent les ofertes d' expressar separadament
el preu de construcci6 i el preu final a pagar,
a I'efecte de que en valorar-Ies es puguin
ponderar les condicions de financament i, si
escau, refinancarnent, dels costos de cons
trucci6.
5. EI contracte que es formalitzi ulterior
ment ajustara el seu contingut al de les res
pectives Clausules Particulars, que es consi
deren part integrant del contracte.
Secci6 2 g • Determ inacions relatives al
projecte

Cleusule 13. Avantprojecte, bases tecnlques
presentaci6 del projecte per I'empresari

i

1. La contractaci6 conjunta de l'elaboraci6
del projecte i I'execuci6 de les obres corres
ponents tindra caracter excepcional, i reque
rira en tot cas la redacci6 previa per la Cor
poraci6 de I'avantprojecte 0 de les bases tee
niques, tot aixo en els termes iamb I'obser
vanca dels requeriments fixats a I'article 108
de la LCSP i a la clausula 21.
2. La Corporaci6 podra tarnbe acordar I'e
laboraci6 d'un avantprojecte 0 estudi previ
informatiu de I'obra quan concorrin cir
curnstancies especials determinades per la
magnitud, la complexitat, el Ilarg termini d'e
xecuci6 0 la possibilitat de diverses solu
cions.
3. EI contingut de la documentaci6 de I'a
vantprojecte, determinada per I'article 113
de la LCSP i la normativa d' obres propia dels
ens locals catalans, sera el sufieient per tal
que se'n puguin coneixer els criteris de I'or
gan que I'aprovi sobre els extrems fonamen
tals i les condicions basiques per elaborar el
projecte 0 projectes parcials en que eventual
ment es pugu i descomposar aquell,
4. La Corporaci6 podra tarnbe elaborar
unes basestecniques per a l'execuci6 d'obres
que no requereixin projecte segons les deter
minacions previes del present Plec i sens per
judiei de la documentaci6 que s'hi exigeix.

Aquestes bases han de definir i valorar les
obres amb la precisi6 convenient per a la
seva realitzaci6.
5. L'aprovaci6 de I'avantprojecte i de les
bases tecniques correspondra a l'organ que
tingui atribuida la competencia per aprovar
els projectes, d'acord amb el regirn propi de
delegacions i atribucions de competencies de
la Corporaci6.
L'acord d'aprovaci6 cornprendra, si escau,
l'autoritzaci6 de la redacci6 del projecte 0
projectes que s'hi indiquin, que hauran de
ser objecte de contractaci6 i execuci6 inde
pendents.
Clausula 14. Elaboraci6 del projecte

1. EI projecte podra ser elaborat per tee
nics de la propia Corporaci6 que estiguin en
possessi6de la titu laci6 adequada per ra6 del
tipus d'obra de que es tracti, 0 per equips
multidisciplinars designats per la Corporaci6
i composats per tecnics competents amb la
titulaci6 requerida per intervenir en I'aspecte
que correspongu i, 0 be podra ser encarregat
a professionals aliens rnitjancant contracte de
serveis per a la seva elaboraci6 fntegra 0 be
en col-Iaboracio amb la Corporaci6 i sota la
seva supervisi6.
2. L'atorgament de premis per part de la
Corporaci6 en els concursos de projectes
amb intervenci6 de jurat que aquesta Entitat
convoqui no pressuposa cap dret dels corres
ponents guanyadors d'aquells a l'adjudieaci6
d'un contracte per a l'elaboraci6 dels projec
tes premiats. La continuitat contractual del
concurs ha d'estar prevista expressament a
les cond icions d' aquest. Si aquest fos el cas,
es podria preveure l'adjudicaci6 del contrac
te mitjancant procediment negociat sense
publicitat al qual s'hauria d'invitar al guanya
dor, 0 guanyadors en cas d' esser varis, del
concurs.
3. En la seva elaboraci6, els projectes hau
ran de subjectar-se ales regles tecniques que
siguin d'obligat compliment per ra6 de la
materia.

Clsusule 15. Documents del projecte
1. EI contingut documental mfnim que
hauran de comprendre en tot cas els projec
tes d' obres es el seguent:
a) Una memoria que descrigui I'objecte de
les obres, recuIIi els seus antecedents i situa
ci6 previa, les necessitats a satisfer i la justifi
caci6 de la soluci6 adoptada, i que detail i els
factors de tot ordre a tenir en compte.
b) Eis planols de conjunt i de detail de 1'0
bra, suficientment descriptius per tal que resti
perfectament definida, i els que delimitin 1'0
cupaci6 de terrenys i la restituci6 de servituds
i altres drets reals, si escau, i serveis afectats
per la seva execuci6.
c) EI plec de prescripcions tecniques parti
culars, on es faci la descripci6 de les obres i
se'n reguli l'execuci6, amb expressi6 de la
forma en que es dura a terme aquesta, I'ami
dament de les unitats executades i el control
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de qual itat dels materials emprats i del proces
d'execuci6, i de les obligacions d'ordre tee
n ic que correspongu i n al contractista; les
prescripcions tecniques hauran de tenir en
compte els criteris d'accessibilitat universal i
de disseny per a tots, aixf com els de sosteni
bilitat i protecci6 ambiental, en els termes de
I' art. 101 de la LCSP.
d) Un pressupost, integrat 0 no per altres
de parcials, amb l'expressi6 dels preus unita
ris i els descompostos, en el seu cas, de les
distintes unitats d'obra, els estats d'amida
ments i les dades necessaries per a la valora
ci6 de les obres.
e) Un programa de treball 0 pia d'obra de
caracter indicatiu, que incloura, entre altres
especificacions, el previsible financament de
I'obra durant el perfode d'execuci6 i els ter
minis en que s'hagin d'executar les distintes
parts en que pugui descomposar-se I'obra,
determinant-se els imports que correspongui
abonar durant cadascun d'ells.
f) Les referencies de tot tipus en que s'ha
de fonamentar el replanteig del projecte;
aquestes comprenen, entre d'altres:
- I'estudi geotecnic del terreny sobre el
qual s'ha d' executar I'obra, Ilevat que sigu i
incompatible amb la naturalesa d'aquesta;
- I'estudi d'avaluaci6 d'impacte ambiental
en els suposlts prescrits i segons els criteris
establerts a la normativa general de protecci6
del med i ambient.
- la relaci6 detallada dels bens que s'hagi n
d'ocupar, i, si escau, exproplar.:l de lIurs res
pectius titulars.
g) L'estudi de seguretat i salut 0, si escau,
I' estud i basic, en els termes previstos a la
normativa vigent sobre seguretat i salut ales
obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva
aprovaci6, aquest estudi haura de ser infor
mat previarnent pel/la Cap del Servei/Oficina
promotor i pel/la Coordinador/a en materia
de seguretat i salut.
e) Quanta altra documentaci6 vingui esta
blerta en normes de caracter legal 0 regla
mentari.'
2. Ames, quan escaigui, el projecte haura
d'incloure:
a) Una proposta de la classificaci6 que
hagi de tenir I'empresari, quan es requereixi
per causa de la quantia;
b) Eis documents necessaris per prornoure
les autoritzacions 0 concessions administrati
yes que siguin previes a la realitzaci6 de les
obres;
3. No obstant, quan es tracti d'obres de
primer establirnent, reforma 0 gran reparaci6
inferiors a 350.000 euros, 0 be d'obres de
reparaci6 simple, conservaci6 i manteniment
o de demolici6, els documents exigibles com
a integrants del projecte seran:
a) si la quantia es superior 0 igual a
50.000 euros: caldra el pressupost de les
obres, la justificaci6 del Cap del Servei res
pecte a la necessitat de la despesa, I'estudi
basic de seguretat i salut, i una memoria 0 la
documentaci6 tecnlca 0 administrativa
necessaries per tal de definir, executar i valo
rar les obres i els treballs que aquella
cornpren,

b) si la quantia es inferior a 50.000 euros:
seran suficients el pressupost de les obres, la
justificaci6 del Cap del Servei respecte a la
necessitat de la despesa, i I'estud i basic de
seguretat i salut quan les condicions tecni
ques de I'obra ho requereixin; quan el treball
afecti I'estabilitat, seguretat 0 estanquettat de
I'obra s'haura de sol-licitar tarnbe I'informe
de supervisi6 a que es refereix I'art. 109 de la
LCSP.
4. EI que es preveu a I'apartat anterior
s'enten a reserva del necessari projecte quan
normes especffiques aixf ho requereixin.

Cleusule 16. ResponsabiJitatdels autors del
projecte
1. Quan I'elaboraci6 Integra del projecte
hagi estat contractada per la Corporaci6 mit
jancant la modal itat de serveis, el seu autor 0
autors respondran dels danys i perjudicis que
durant l'execuci6 0 l'explotaci6 de les obres
es pugu in causar tant a la Corporac i6 0 al
personal depenent d' ella com a tercers 0 els
seus bens a consequencia de defectes, insufi
ciencles tecniques, errors materials, omis
sions 0 infraccions de preceptes normatius en
el projecte, en els termes previstos a la nor
mativa general vigent, i, especfficament, en
els termes dels articles 286 a 288 de la LCSP.
En el suposit que la prestaci6 es dugues a
terme en col-laboracio amb la Corporaci6 i
sota la seva supervisi6, les responsabilitats es
limitaran a l'arnbit de la col-laboracio,
2. Eis autors dels avantprojectes, estudis
informatius 0 previs respondran en els matei
xos termes de I'apartat anterior.
3. Eis professionals aliens als serveis tee
nics de la propla Corporaci6 que realitzin el
projecte hauran de subscriure una pollssa
d'asseguranca de responsabilitat civil, a I'a
portaci6 de la qual estara condicionada la
signatura del contracte de serveis correspo
nent; alternativament, el professional apor
tara el projecte amb el visat col-legial corres
ponent.

Clsusule 17. Supervisi6 del projecte
Quan el projecte no hagi estat elaborat
pels serveis tecnlcs de la propia Corporaci6, i
sempre que el seu import sigui igual 0 supe
rior a 350.000 euros 0 be es tracti d'obres
que afectin a I'estabilitat, seguretat 0 estan
quitat de I'obra, aquells I'hauran d'examinar i
pronunciar-se sobre la conformitat en relaci6
amb el compliment de la normativa tecnica i
prescripcions que regulin la materia 0 el tipus
d'obra 0 instal-lacio que en conforma I'ob
jecte, amb caracter previ a la tramitaci6 per a
la seva aprovaci6. En els altres casos, I' ex
pressi6 de la conformitat tindra caracter
facu Itati u.

Clinssule 18. Aprovaci6 del projecte
1. L'aprovaci6 del projecte correspondra a
la Presidencia 0 al Pie Corporatiu en apl ica

cio de les previsions dels articles 34 i 33, res
pectivament, de la Ilei 7/1985, i aixo sens
perjudici de les delegacions en altres organs
corporatius conferides en exercici de la
potestat d' autoorgan itzacio.
2. L'aprovaci6 del projecte per l'organ
competent s'ajustara al procediment seguent:
a) Acord d'aprovaci6 inicial del projecte.
b) Informaci6 publica del projecte per un
perfode mfnim de 30 dies habils, per tal que
s'hi puguin formular reclamacions i al-lega
cions, i notificaci6 ales persones d irectament
afectades que figurin en la relaci6 detallada
de bens i drets que s'hagin d'ocupar, i, si
s'escau, expropiar.
c) Aprovaci6 definitiva del projecte, en un
termini maxim de sis mesos a comptar des de
l'aprovaci6 inicial. Una vegada transcorregut
el termini d'informaci6 publica, en el cas que
no s'hagin presentat reclarnacions 0 al-lega
cions I'acord d'aprovaci6 inicial del projecte
esdeve definitiu.
d) La Corporaci6 publicara I'anunci d'a
provaci6 definitiva del projecte al BUTLLETr
OFICIAL DE LA PROVrNCIA i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, i inserira una copia
d'aquesta publicaci6 al tauler d'anuncis 0 a
la seu electronics d'aquesta Entitat.
3. L'aprovaci6 del projecte portara irnplfci
ta la declaraci6 d'utilitat publica i la necessi
tat d'ocupaci6 dels terrenys i els edificis que
hi s6n compresos, a I'efecte d'expropiaci6
forcosa,
4. Per ales obres de conservaci6 i de man
teniment, reparacions menors 0 meres
instal-Iacions complementaries en els edificis
propis de l'Entitat sera suficient l'aprovaci6
per l'organ competent de la documentaci6
referida a I'apartat 3 de la Clausula 15.

Cleusule 19. Replanteig del projecte
1. Un cop aprovat el projecte, i previa
ment a la tramitaci6 de I'expedient de con
tractaci6, el Servei promotor efectuara el
replanteig del projecte, que consistlra en
comprovar la realitat geornetrica de I'obra i
la disponibilitat dels terrenys necessaris per a
la seva normal execuci6, que es requisit
indispensable per a l'adjudicaci6 ulterior.
Aixf mate ix, s'hauran de comprovar tots els
suposits que figurin en el projecte elaborat i
que sigu in basics per al contracte a celebrar.
2. En la tramitaci6 dels expedients de con
tractaci6 referents a obres d'infraestructures
hidraullques, de transport i de carreteres es
dispensara el requisit previ de la disponibili
tat de Is terrenys, per be que l'ocupaci6 efecti
va d'aquests haura d'anar precedida de la
formalitzaci6 de I'acta d'ocupaci6.
3. En el cas de cessi6 de terrenys 0 locals
per entitats publlques a la Corporaci6, I'apor
taci6 a I'expedient dels acords de cessi6 i
d'acceptaci6 pels organs competents sera
suficient per acreditar la disponibilitat dels
terrenys.
4. Un cop realitzat el replanteig, el projec
te i els seus annexos s'incorporaran a I'expe
d ient de contractaci6.
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Cleusule 20. Adequaci6 de preus del
projecte

1. D'acord amb I'article 130.4 del RGL
CAP en el suposit de que es produissin
osci I:Iacions de preus imprevistes i u Iteriors a
l'aprovaci6 del projecte que restin actualitat
als calculs de preus del seu pressupost d'exe
cuci6 material respecte dels que siguin
vigents en el mercat en el moment d' aprova
ci6 de I'expedient, l'organ competent podra
procedir d'ofici a la seva actualitzaci6 apli
cant un percentatge lineal d'augment a .I'o?
jecte d'ajustar aquests preus als que srgurn
vigents al mercat en el temps. de la li~i~aci?,
sempre i quan l'obra mererxi el qualificatiu
d'urgent.
.
2. L'adequaci6 de preus del projects no
requerira seguir la tramitaci6 prevista per a
l'aprovaci6 d'aquest a la clausula 18.2.
5ecci6 35!. Especialitats de I'expedient
Cleusule 21. Contractaci6 conjunta de
projecte i obra

1. D'acord amb I'article 108 de la LC5P, la
contractaci6 conjunta de l'elaboraci6 del
projecte i l'execuci6 de les obres correspo
nents te caracter excepcional i nornes es pot
efectuar en els segOents suposits, la con
currencia dels qual s'ha de justificar deguda
ment en I' exped ient:
a) Quan motius d'ordre tecnic obliguin
necessariarnent a vincular I'empresari als
estudis de les obres. Aquests rnotius han d'es
tar Iligats al destf 0 ales tecniques d'execuci6
de I'obra.
b) Quan es tracti d'obres la dim~nsi6
excepcional 0 les dificultats tecnlques singu
lars de les quais requereixin solucions aporta
des amb mitjans i capacitat tecnica propies
de les empreses.
.
2. En tot cas, la Iicitaci6 d' aquest tipus de
contracte requereix la redacci6 previa per la
Corporaclo o Entitat contractant del c~:lrr~spo~
nent avantprojecte 0 document similar I
nornes, quan per causes justificad:s ~igui
convenient a I'interes public, es pot limltar a
redactar les bases tecniques a que s'hagi d'a
justar el projecte.
.
3. EI contractista ha de presentar el projec
te a l'organ de contractaci6 per a la sev~
supervisi6, aprovaci6 i replantejament. 51
s'observen defectes 0 referencles de preus
inadequats en el projecte rebut, s'h~ de
requerir el contractista perque ho esm~nl, en
els termes de I'article 286 de la LC5P, I no es
pot iniciar l'execuci6 de I'obr~ .tins que n~ e~
procedeixi a una nova supervisio, aprov~cl6 I
replantejament del projecte. En el SUP~Slt que
l'organ de contractaci6 i el contractl~t~ ~o
arribin a un acord sobre els preus, I ultirn
queda exonerat d' executar les obres, sense
cap altre dret davant de I'organ de contracta
ci6 que el pagament dels treballs de redacci6
del projecte corresponent.
4. En els casos a que es refereix aquesta

clausula la iniciaci6 de I'expedient i la reser
va de credit corresponent han de fixar I'im
port estimat maxim que pot assolir el futur
contracte. No obstant aixo, no es pot proce
dir a la fiscalitzaci6 de la despesa, a la seva
aprovaci6, ni tarnpoc a l'adquisici6 del com
promfs que hagi generat, fi ns que no es cone
gui I'import i les condicions del contrac.te
d'acord amb la proposici6 seleccionada, err
curnstancies que s'han de recollir ales Clau
sules Particu lars.
5. Quan es tracti de l'elaboraci6 d'un pro
jecte d'obres singulars d'infraestruc~ures
hidrauliques 0 de transport d'una entitat 0
complexitat que no permeti establir I'import
estimatiu de la real itzaci6 de les obres, la
previsi6 del preu maxim a que es refe.reix I' a
partat anterior s'ha de limitar exclusivament
al projecte. L'execuci6 de I'.obr~ .queda supe
ditada a I'estudi de la viahilitat del seu
financ;ament i a la tramitaci6 del corr~spo
nent expedient de despesa. En el SUpOSlt qu~
es renunci"i a l'execuci6 de I'obra 0 no hi
hagi cap pronunciament en un termini de tres
mesos, Ilevat que les Clausu les Particu lars
n'estableixin un altre de rnes Ilarg, el contrac
tista te dret al pagament del preu del projecte
incrementat en el 5 per cent com a compen
saci6.

Clsusule 22. Col-leborecio d'empresaris en
I' execuci6 d'obres per la propie Corporaci6

1. La Corporaci6 podra executar les obres
per si mateixa amb la col.la~oraci6 ?'e~pre
saris particulars quan el seu Import .slg~1 Infe
rior al lIindar de publicitat cornunitaria, IVA
exclos, i en els suposits previstos a I'article
24.1 de la LC5P. Aquests contractes de
col-laboracio tindran caracter administratiu
especial i la selecci6 de I'empresari col.lab~
rador es dura a terme mitjanc;ant els procedi
ments d'adjudicaci6 establerts a la citada
normativa general.
.
Les modalitats de col-laboracio a esser
pactades podran acollir-se al sistema de cos
tos al d'execuci6 d'unitats completes del
prdjecte, instal-Iacions 0 serveis sobre la base
de preu a tant alcat, 0 a qualsevu II~ altra que
els contractants ti ngu in per convenient.
2. Eis projectes d'obres que s'executen per
la Corporaci6 amb la col-laboracio ~'empre
saris particulars seguiran, les deter~lnaclons
que es recu lien en les clausu les 13 I concor
dants del present Plec i les especial itats esta
blertes a la normativa general de contracta
ci6. La redacci6 del projecte correspon~nt
sera obi igada, Ilevat dels casos. d'.obres d ~
rnergencia, de mera conservaclo .1 ~anten 1
ment i de les que hagin estat deftnides pre
viarnent en un avantprojecte, tot aixo a I'em
para de I'article 24.1, lIetres d), g) i h) de la
LC5P.
3. D'acord amb I'article 24.4 de la LC5P,
la contractaci6 amb col-Iaboradors no podra
ultrapassar el 50% de I'import total del pro
jecte en els suposits seguents:
a) quan la Corporaci6 tingui estable~s se.r
veis suficientrnent aptes per a la realitzacio

de l'obra projectada;
..
b) quan la Corporaci6 po~seel.xl ~Iement~
auxiliars utilitzables a I'obra I qum us SUPOSI
una economia superior al 5% de I'import del
seu pressupost 0 una major celeritat en la
seva execuci6.
5ecci6 45!. Tramitaci6 de I'expedient

Clsusute 23. Classesde tramitaci6
D'acord amb la normativa general aplica
ble els expedients de contractaci6 podran
seg~ir la tramitaci6 ordinaria, la urgent 0 la
de regirn excepcional en suposits d'ernergen
cia.

Clsusule 24. Procediments d'adjudicaci6
1. L'adjudicaci6 dels contractes es dura .a
terme ordlnariarnent mitjanc;ant els procedi
ments obert 0 restringit, i, en els suposits pre
vistos legalment, podran seguir-se els pr~~e
diments negociat 0 el de dialeg competitiu,
amb els trets generals seguents:
..
.
a) En el procediment obert de lIC1taCl~ ~ot
empresari podra presentar una proposlcio,
d'acord amb els articles 141 a 145 de la
LC5P.
. .
b) En el procediment restringit de licitacio
sols pod ran presentar proposicions aquells
empresaris seleccionats expressament per la
Corporaci6, previa sol-Iicitud dels ~ue en fos
sin interessats, d'acord amb els articles 146 a
152 de la LC5P.
c) En el procediment negociat, I'adjudica
ci6 recaura en el licitador justificadament
escoll it per I'organ de contractaci6, despres
d'efectuar consultes amb diversos candidats,
sense que el seu nurnero s.igui i.nferior.a tres
sempre que aixo sigu i possible, I negociar I:s
condicions del contracte amb un 0 vans
d' ells d' acord amb els articles 153 a 162 de
la LC5P.
Aquest procediment sera o~jecte de, pU.bli
citat previa en els casos previstos a I article
161 de la LC5P.
d) En el procediment de dialeg competitiu,
el qual tindra caracter excepcional, I'?rgan
de contractaci6 dirigeix un dialeg previ amb
els candidats seleccionats d'acord amb les
normes del procediment restr~ngit, a fi d.e
desenvolupar una 0 varies solucions suscepti
bles de satisfer les seves necessitats i que ser
viran de base per tal que els candidats esco
Hits presentin lIurs ofertes, d'acord amb I'arti
cle 163 a 167 de la LC5P.
2. En els procediments obert i restringi~ de
licitaci6 l'adjudicaci6 de I'oferta e~on?ml~a
ment rnes avantatjosa resultara de I aplicacio:
a) d'un sol criteri, que necessariament
haura de ser el del preu rnes baix;
b) 0 be de dos 0 rnes criteris, un dels quais
sera sempre el preu, en els termes establerts a
I'article 134 de la LC5P.
3. La Corporaci6 justificara a I'exped ient
l'elecci6 del procediment i dels criteris d'ad
judicaci6 que s'utilitzin ~n c~da. cas..
4. EI procediment d adjudicacio en els
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contractes qualificats com a menors es direc

teo

Cteusute 25. Contractes menors
1. De conformitat amb la normativa gene
ral de contractaci6, els contractes menors es
definiran exclusivament per la quantia i
tenen aquesta consideraci6 els contractes
d'obres la quantia dels quais sigui inferior a
50.000 euros.
2. La tramitaci6 de I'expedient del con
tracte menor sols exigira el pressupost de les
obres, l'aprovaci6 de la despesa i la incorpo
raci6 de la factura corresponent, que ha de
reunir els requisits establerts a la legislaci6
vigent, tot aixo sens perjudici del que esta
bleixin les bases d'execuci6 del pressupost
de la Corporaci6 ide l'existencia del projecte
quan normes especffiques el requereixin.
3. Eis contractes menors no podran tenir
una durada superior a un any, ni esserobjec
te de prorroga ni de revisi6 de preus.
4. En els contractes menors no s'exigira la
constituci6 de la garantia, lIevat que es dis
posi altrament.
5. En els contractes menors no s'hi incor
poraran plecs de clausules administratives
pero en els casos en que resulti necessari e~
consignaran les prescripcions oportunes per a
la correcta execuci6 del contracte. Caldra
elaborar I'estudi basic de seguretat i salut si
les condicions tecniques de l'obra ho reque
reixen.
6. En tot cas, durant l'execuci6 del con
tracte I'adjudicatari haura de complir les
prescripcions referides i les obi igacions pre
vistes a la normativa general de prevenci6 de
riscos laborals i de seguretat i salut en el tre
ball.
La Corporaci6 arbitrara els medis de coor
dinaci6 escaients per verificar el compliment
d'aquestes obligacions, en funci6 del risc que
comporti la concurrencia empresarial.
Aquests medis es determinaran en les pres
cripcions esmentades 0 en altres documents
analegs, en els termes que preveu I'esmenta
da normativa.

Clsusule 26. Pressupost de Jicitaci6 i ofertes
dels empresaris
1. EI pressupost de Iicitaci6 constitulra la
xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se 0
millorar les seves proposicions economiques
els oferents i vindra expressat ales Clausu les
Particulars en lIetres i nurneros en la unitat
rnonetaria de compte euro.
Aquest pressupost de Iicitaci6 vindra
determinat per I'import que flguri com a pres
supost d'execuci6 per contracta en el projec
te tecnic aprovat, i s'obtindra incrementant el
pressupost d'execuci6 material, entes com la
suma dels productes del nombre de cada uni
tat d'obra pel seu preu unitari, la seguretat i
salut i les partides alcades, en els conceptes
corresponents ales despeses generals d' es
tructura, que es desglossen en un 13% en
concepte de despeses generals de I'empresa i

un 6% en concepte de benefici industrial del
contractista.
En tot cas s'indicara com a partida inde
pendent I'import de l'lmpost sobre el Valor
Afegit (IVA).
2. Dins el Ifmit maxim del pressupost de
licitaci6, I'oferta dels empresaris s'entendra
en tot cas comprensiva de la total itat del con
tracte i portara implfcita:
a) L'import dels treballs accessoris 0 auxi
liars, inclosos d ietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.
b) Les despeses derivades de l'aplicaci6 de
les disposicions legals sobre seguretat i salut
en el treball, incloent-hi en particular totes
les derivades de l'elaboraci6 i aplicaci6 del
Pia de seguretat i salut, i els honoraris corres
ponents.
c) Les despeses corresponents al control de
qualitat.
d) L'import de les carregues laborals de tot
ordre i de tots els eventuals augments que
s'hi produeixin en el decurs del termini d'e
xecuci6 del contracte com a consequencia
de la negociaci6 col-lectiva,
e) Eis impostos, taxes 0 despeses de qual
sevol ordre corresponents a la sol-Iicitud i
obtenci6 dels permisos i llicencies necessa
ries per al contractista per a l'execuci6 de 1'0
bra, Ilevat dels relatius a expropiacions, servi
tuds i les llicencies i tributs locals, que aniran
a carrec de la Corporaci6.
3. En totes les ofertes dels empresaris
haura d'indicar-se al pressupost, com a parti
da independent, I'import de l'lmpost sobre el
Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com
a partida independent, es surnara d'ofici a
I'import ofertat el percentatge de I'IVA que
correspongu i.
4. EI calcul del valor estimat que haura
d'aplicar-se en els suposits previstos a la
LCSP haura de tenir en compte qualsevol
eventual prorroga del contracte i l'exclusi6
de I'import de I'IVA.
5. D'acord amb I'article 75 de la LCSP
totes les mencions d'aquest Plec a quanties:
imports, valors, pressupost 0 equ ivalents
s'entendran sempre referides sense IVA.
6. La valoraci6 de I'estudi de seguretat i
salut en el treball 0, si escau, de I'estudi
basic, sobre les despeses previstes per a la
seva aplicaci6 i execuci6 no podra alterar-se
en el proces de contractaci6.
Cleusul« 27. Garantia provisional

1. Amb caracter general, no es constituira
garantia provisional en els procediments
oberts, restringits 0 negociats, lIevat que les
Clausules Particulars disposin altrament en
funci6 de les clrcumstancles concurrents.
2. La garantia provisional no podra ser
superior al 3% del pressupost de licitaci6 0
be del pressupost estimatiu maxim de licita
ci6 quan el contracte es determini en funci6
de preus unitaris.
3. Aquesta garantia podra constituir-se per
qualsevol dels mitjans previstos a I'article 84
i en els termes del 91.3, arnbdos de la LCSP.

4. La garantia provisional sera retornada
als interessats immediatament despres de
l'adjudicaci6 definitiva del contracte.
5. La garantia provisional sera confiscada
als empresaris 0 professionals que retirin
injustificadament la seva proposici6. A
aquest efecte, es consideren equivalents a la
retirada injustificada de I'oferta els suposits
seguents:

a) La manca de contestaci6 a la sol-licitud
d'informaci6 previa, 0 be la rnanca d'aporta
ci6 de justificaci6 de la possibilitat de com
plir I'oferta, per causes imputables al licita
dor, quan una 0 altra hagues estat requerida
per l'organ competent en el suposit de baixes
anormals 0 incurses en presumpci6 d'esser
desproporc ionades.
b) EI fet que I'adjudicatari no constitueixi
la garantia definitiva.
c) EI reconeixement per part del Iicitador
de que la seva proposici6 es troba afectada
d'error 0 inconsistencia que la facin inviable.

Cleusule 28. Criteris d'adjudicaci6 ales
Iicitacions

1. Les Clausules Particulars establiran els
criteris d'adjudicaci6, directament vinculats a
I'objecte del contracte, en els termes fixats a
I'article 134.1 i.2 de la LCSP.
Amb caracter general, les Clausules Parti
culars atribuiran una ponderaci6 superior als
criteris d'adjudicaci6 avaluables de forma
autornatica per apl icaci6 de f6rmu les respec
te a la que es concedeixi als criteris quina
quantificaci6 depengui d'un judici de valor;
en cas que fossin aquests darrers els prepon
derants, haura de constituir-se el comite d'ex
perts 0 designar-se en les Clausules Particu
lars I'organisme tecnic especialitzat als quais
es refereix I'article 134.2, segon paragraf,
incfs final, de la LCSP.
2. En cas que el procediment d'adjudica
ci6 s'articuli en varies fases, les Clausules
Particulars determinaran en quines d'elles
s'aniran apJicant els distints criteris, aixf com
el Ilindar mfnim de puntuaci6 que pugui exi
gir-se als licitadors per tal de continuar en el
proces selectiu.
3. Eis licitadors podran presentar variants 0
millores en les seves ofertes que puguin fer
les rnes convenients per a la realitzaci6 de
I'objecte del contracte, sempre que aquesta
possibilitat s'hagi previst expressament ales
Clausules Particulars i s'hagi indicat en I'a
nunci de licitaci6 del contracte, i dins els
Ifmits, condicions i modalitats de presentaci6
que s'hi assenyalin.
En cas d'admetre's i presentar-Ies, els lici
tadors diferenciaran clarament el que es pro
posici6 ferma i variants 0 millores, que la
Corporaci6 pot acceptar 0 rebutjar, sens per
judici del que es preveu a I'article 131.3 de
la LCSP.
4. En cas d'igualaci6 de proposicions mes
avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius d'adjudicaci6, s'adjudicara el con
tracte a la proposici6 que resulti d'aplicar els
criteris de preferencia que s'indiquen a la
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Disposici6 Addicional Sisena de la LCSP i els
altres que es detallen segons I'ordre de prela
ci6, subsidiari del que puguin preveure les
Clausu les Particu lars, seguent:
-1er) A favor de les proposicions presenta
des per empreses publiques 0 privades que
en el moment d'acreditar la seva solvencia
tecnica tinguin en la seva plantilla un mime
ro de treballadors amb discapacitats superior
al 2% i en funci6 del percentatge.
-20n) A favor de les proposicions d'empre
ses ded icades especfficament a la prornocio i
inserci6 laboral de persones en situaci6 d'ex
clusi6 social, segons els criteris i requ isits
establerts a la LCSP.
-3er) A favor de les proposicions d'empre
ses sense anirn de lucre, en els suposits i d'a
cord amb els criteris i requisits establerts a la
LCSP.
-4rt) A favor de les proposicions presenta
des per les empreses que, en el moment d'a
creditar la seva solvencia tecnica 0 professio
nal, compleixin les directrius i rnesures que
es determinin tendents a promoure la igualtat
efectiva entre dones i homes en el mercat de
treball, d'acord a.mb la L1ei Organica 3/2007,
de 22 de marc, per a la igualtat efectiva de
dones i homes.
-Se) A favor de la proposici6 que com
prengui I'oferta econornica rnes baixa.
-6e) En cas de seguir persistint I'empat
despres d' apl icar tots els criteris precedents,
es decidira l'adjudicaci6, entre elles, per sor
teig.

Cleusule 29. Subhasta electronics
Les Clausules Particulars i I'anunci de lici
taci6 indicaran aquells casos en que l'organ
de contractaci6 hagi decidit celebrar una
subhasta electronica en els procediments
oberts, restringits i els negociats als quais fa
referencia I'article 154.a) de la LCAP, per a la
presentac i6 de m i Ilores en els preus 0 de
nous valors relatius a determinats elements
de les ofertes que les miHorin en el seu con
junt, especificant la informaci6 establerta a
I'article 132 de la LCSP en relaci6 amb els
extrems de celebraci6 de la subhasta i les
especificacions tecniques per a la connexi6
al dispositiu electronic.

C/Ausu/a 30. Documentaci6 a presentar a /es
/icitacions
1. La documentaci6 a presentar pels Iicita
dors sera la que es determini ales Clausules
Particulars corresponents, que, com a mfnim,
cornprendra I'establerta a I'article 130 de la
LCSP.
2. Les propostes econorniques i tecniques
s'ajustaran al model i previsions establerts a
les Clausules Particulars, i aniran sempre
acompanyades, en sobre a part, de la docu
mentaci6 administrativa legalment necessaria
per procedir a la seva qualificaci6 previa per
part de la mesa de contractaci6.
La documentaci6 que acrediti la represen
taci6 i facultats del licitador que resulti adju

dicatari haura de ser validada per l'Assessoria
Iurfdica de la Secretaria de la Corporaci6 pre
viament a l'adjudicaci6 definitiva del con
tracte, sens perjudici de les responsabilitats
de tot tipus en que aquell hagi pogut inc6rrer
relatives a la validesa d'aquest document en
la data final del termini per a la presentaci6
de proposicions. En cas de conc6rrer aquesta
manca de val idesa, sera considerada per la
Corporaci6 com a retirada injustificada de
I'oferta i es procedira, en consequencia, a la
confiscaci6 de la garantia provisional consti
tulda, si escau.

Clsusule 31. Terminis per a /a presentaci6 de
proposicions
Eisterminis rnfnirns per a la presentaci6 de
proposicions seran els que per a cada tipus
de contracte assenyala la LCSP, computant-se
per dies naturals, si be en el cas que el termi
ni finalitzi en dissabte, diumenge 0 festiu
s'entendra ajornat fins al primer dia laborable
seguent,

Cteusule 32. Mesa de contractaci6
1. De conformitat amb la Disposici6 Addi
cional Segona, en el seu apartat dese, de la
LCSP, la Mesa de contractaci6 sera presidida
per un/a membre electe/a 0 un/a funcionari/a
de la Corporaci6, i en forrnaran part com a
vocals el/la Secretari/a 0, si escau, el/la titu lar
de l'organ que tingui atriburda la funci6 d'as
sessorament jurfdic, i l'lnterventor/a, 0 fun
cionaris delegats que els substitueixin, aixf
com aquelles altres persones que es designin
per l'organ de contractaci6 entre el personal
funcionari de carrera 0 personal laboral al
servei de l'Entitat, 0 membres electes d'a
questa, sense que el seu nurnero sigui, en
total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a
un/a funcionari/a de la Corporaci6.
2. La configuraci6 concreta de la Mesa de
Contractaci6 es determinara per decret de la
Presidencia de la Corporaci6.

Clsusule 33. Criteris d'adjudicaci6
predominants a cada tipus de contracte
1. L'adjudicaci6 de les licitacions relatives
als contractes d'obres i instal-Iacions i els de
concessi6 d'obra publica resultara normal
ment de l'aplicaci6 de dos 0 mes criteris, i
tarnbe, especfficament, quan hi concorrin les
circurnstancies descrites ales lIetres a) a d) i
h) de I' art. 134.3 LCSP.
2. Podra utilitzar-se el criteri unic del preu
mes baix en les obres de quantia redutda en
els que les unitats d'obra estiguin perfecta
ment definides per estar normalitzades i no
ser possible variar els terminis d'execuci6, ni
introduir modificacions de cap classe en el
contracte, quedant el preu com unic factor
determinant de l'adjudicaci6.

Clsusule 34. Publicitat de /es licitacions i
informaci6 a/s licitadors

1. Eis anuncis de les convocatories en els
procediments oberts i restringits i en els
negociats regulats a I' article 161.1 de la LCSP
es publicaran en el perfil de contractant d'a
questa Entitat i en el BUTLLETf OFICIAL DE LA
PRovfNCIA.
Eis anuncis tarnbe es publicaran en el
Bo/etin Oficia/ de/ Estado i en el Diari Oficia/
de /a Uni6 Europea quan els contractes esti
guin subjectes a regulaci6 harmonitzada en
els suposits regulats als articles 13 a 17 de la
LCSP.
2. Eis anuncis de les convocatories en els
procediments negociats regulats a I'article
161.2 de la LCSP es publicaran en el perfil de
contractant d' aquesta Entitat 0 en el BUTLLETf
OFICIAL DE LA PRovfNClA.
3. La publicitat en el Diari Oficia/ de /a
Genera/itat de Cata/unya sera potestativa de
l'organ competent.
4. Les empreses interessadesen la licitaci6
podran sol-Iicitar informaci6 addicional sobre
els plecs i/o sobre la documentaci6 comple
rnentaria de la licitaci6 fins a 9 dies naturals
abans de que finalitzi el termini fixat per a la
recepci6 de les ofertes, d' acord amb els ter
mes del regirn informatiu establert a I'article
142 de la LCSP.

Clsusule 35. Obertura i examen de
proposicions
1. La Mesa es reunira en acte no public
per procedir a la qualificaci6 de la documen
taci6 presentada en temps i forma, i si
observes defectes materials en la documenta
ci6 presentada podra concedir, si ho estima
convenient, un termini maxim de tres dies
habils per tal que ellicitador esmeni I'error.
Aixf rnateix, a I'efecte de verificar I'even
tual concurrencia de prohibicions per con
tractar, l'organ competent i la mesa de con
tractaci6 podran requerir a I'empresari la pre
sentaci6 de certificats i documents comple
mentaris als que ha presentat, 0 be aclari
ments sobre aquests, que haura de compli
mentar en el termini maxim de cinc dies.
2. L'obertura de les proposicions econornl
ques i de les tecniques es celebrara en un ter
mini maxim d'un mes a comptar des de la
data d'exhauriment del termini per presentar
les ofertes, en el 1I0c, dia i hora que s'hagi
assenyalat en cada cas, constitu i nt-se a
aquests efectes la Mesa de contractaci6, en
un acte que sera public en tot cas per a 1'0
bertura de I'oferta economica lIevat que es
prevegi que en la licitaci6 puguin emprar-se
medis electronics. Quan el dia assenyalat
sigui dissabte, diumenge 0 festiu, s'entendra
ajornat fins al primer dia laborable seguent, si
no es fixes una altra data.
La Mesa proced i ra previarnent a donar
compte del resultat de la qualificaci6 de la
documentaci6 presentada. Obertes les propo
sicions econorniques i tecniques, la manca
de signatura de compromfs sobre aquestes es
podra considerar per la Mesa com a error
subsanable, previ examen i conclusi6 favora
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ble sobre la coherencia tecnica i economica
globals de I'oferta presentada pel licitador. En
aquest cas se l'atorgara un termini maxim de
subsanaci6 de tres dies habils si no se'l
pogues requerir en el mateix acte a que es
ratifiqui expressament en la seva oferta en la
deguda forma omesa, tot advertint-Io de que
l'omissi6 de fer-ho es considerara retirada
injustificada de I'oferta.
En cas de d iscordanca entre les expres
sions dineraries de I'oferta en lIetres i nurne
ros prevaldra la xifra consignada en Iletres,
lIevat que es tracti d'un error manifest en
l'expressi6 d'aquesta.
3. Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
del sol criteri del preu, la Mesa de contracta
ci6 proposara l'adjudicaci6 provisional del
contracte a la proposici6 amb el preu rnes
baixo
Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
del sol criteri del preu, la Corporaci6 podra
determinar ales Clausules Particulars i, si
escau, reduir motivadament fins a un terc, els
percentatges maxims de desviaci6 respecte a
la mitjana de baixes a partir dels quais pugui
apreciar que el Iicitador incorre en baixa des
proporcionada 0 anormaJ, en el marc dels
criteris estabJerts reglamentariament per taJ
d'apreciar-ho.
En cas de presentaci6 de diverses proposi
cions formulades individualment per empre
ses vinculades es produiran els efectes que
reglamentariarnent es determinin en reJaci6
amb l'aplicaci6 del regim d'apreciaci6 d'o
fertes desproporcionades 0 anormals, en eJ
benentes de que els efectes d'aquest procedi
ment s'aplicaran ales restants ofertes formu
lades per les dernes empreses del mateix
grup.
En els contractes de concessi6 d'obra
publica Ja presentaci6 de proposicions dife
rents per empreses vinculades en el sentit de
J'article 42 del Codi de Cornerc suposara
J'excJusi6 deJ procediment d'adjudicaci6, a
tots eJs efectes, de les ofertes formu lades, Jle
vat que la vinculaci6 sobrevingues abans
d'exhaurir-se el termini de presentaci6 d'ofer
tes 0 de candidatures i Jes empreses citades
determinin de cornu acord quina es I'oferta
que ha de subsistir, tot aixo d'acord amb I'ar
ticJe 129.4 de la LCSP i sens perjudici de la
possibilitat, per als qui concorrin individual
ment 0 conjunta amb aJtres a Ja licitaci6
d'una concessi6 d'obres publiques, de fer-ho
amb el compromfs de constituir una societat
que sera la tituJar de la concessi6, en els ter
mes de J'article 46.2 de Ja LCSP.
4. Quan l'adjudicaci6 resulti de l'aplicaci6
de dos 0 rnes criteris, la Mesa de contractaci6
proposara l'adjudicaci6 provisional del con
tracte a la proposici6 que estimi esser la rnes
avantatjosa econornlcarnent previa pondera
ci6 deJs criteris indicats ales Clausules Parti
culars corresponents, sense atenir-se exclusi
vament al preu de la proposici6. La Corpora
ci6 podra establir a Jes Clausules Particulars
els parametres objectius que permetin apre
ciar per a cadascu n dels criteris si Ja proposi
ci6 global del Iicitador no pot ser complerta
com a consequencia d'una oferta despropor

cionada 0 anormal.
l.'organ de contractaci6 no podra declarar
deserta una Iicitaci6 quan existeixi alguna
oferta 0 proposici6 que sigui admissible d'a
cord amb els criteris que figurin ales Clausu
les Particu lars.
5. En cas que s'ultrapassessin els Ifmits
establerts que permetin identificar una propo
sici6 que pugui ser considerada despropor
cionada 0 anormal, la Corporaci6 procedira,
abans de rebutjar la proposici6, a verificar la
seva composici6 per tal de comprovar la via
bilitat del seu compliment, d'acord amb el
procediment de I'article 136 de la LCSP i els
criteris reglamentaris a I'efecte.

Cleusule 36. Proposta d'adjudicaci6
provisional
La proposta d'adjudicaci6 provisional for
mu lada a I'organ de contractaci6 per la Mesa
de contractaci6 a favor de la proposici6 de
preu rnes baix 0 econorn icarnent rnes avan
tatjosa no genera cap dret a favor del licita
dor proposat enfront de la Corporaci6; tan
mateix, quan l'organ de contractaci6 no
adjudiqui el contracte d'acord amb la pro
posta formulada haura de motivar la decisi6.

Clsusule 37. Renuncie a la celebraci6 del
contracte i desistiment del procediment
Abans de l'adjudicaci6 provisional l'organ
de contractaci6 podra acordar la remincia a
la celebraci6 del contracte per raons d'interes
public degudament justificades a I'expedient,
aixf com desistir del procedirnent, per les
causes i amb els efectes establerts a I'article
139 de la LCSP.

ClfJusula 38. Adjudicaci6 provisional
1. Formu lada la proposta per part de la
Mesa, I' organ competent resoldra sobre la
validesa de l'adjudicaci6 a favor de I'autor de
la proposici6 economicarnent mes avantatjo
sa, dins dels terminis que s'assenyalen a con
tinuaci6:
a) Quan l'unic criteri a considerar per
seleccionar I'adjudicatari del contracte sigui
el del preu, s'haura de fer l'adjudicaci6 pro
visional dins del termini de 15 dies naturals a
comptar des del dia seguent al de I'obertura
de les proposicions rebudes, la qual confir
mara la proposta de la Mesa, lIevat dels casos
previstos a la legislaci6 vigent.
b) Quan es consideri una pluralitat de cri
teris per a I' adjud icaci6 del contracte, haura
de fer-se l'adjudicaci6 provisional dins del
termini dels dos mesos a comptar des de la
data d'obertura de les proposicions rebudes,
lIevat que se n'estableixi motivadament un
altre de superior ales Clausules Particulars.
L'adjudicaci6 s'efectuara en aquest cas mit
jancant resoluci6 motivada a favor de I'oferta
que millor compleixi amb els criteris de
selecci6 que s'hagin determinat ales Clausu
les Particu lars, lIevat que es declari desert.

c) Eis terminis indicats s'ampliaran en 15
dies habils quan sigui necessari per seguir els
tram its de verificaci6 de les ofertes amb
valors anormals 0 desproporcionats.
2. Transcorreguts els terminis assenyalats a
I'apartat anterior sense resoluci6 de la Corpo
raci6, els empresaris admesos a la licitaci6
tindran dret a retirar la seva proposta.
3. Les resolucions d'adjudicaci6 provisio
nal del contracteseran publicades en el perfil
de contractant i notificades als cand idats 0
Iicitadors, els quais pod ran interposar, si ho
estimen convenient, el recurs especial en
materia de contractaci6 previ al recurs con
tenci6s administratiu, 0 be sol-licitar I'adop
ci6 de mesures provisionals, segons el regirn i
amb els efectes que s'estableixen als articles
37 i 38 de la LCSP.
En els procediments negociats i de dialeg
competitiu l'adjudicaci6 provisional concre
tara i fixara els termes definitius del contrac
teo
4. L'adjudicaci6 provisional es notificara a
I'adjudicatari tot requerint-Io per a que, dins
dels quinze dies habils seguents al de la data
de la publicaci6 en el perfil del contractant, i
com a requisit previ per a l'elevaci6 de l'ad
judicaci6 provisional a definitiva, presenti la
documentaci6 justificativa de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obliga
cions tributaries iamb la Seguretat Social,
aixf com els documents acreditatius de la
seva aptitud per contractar i de I'efectiva dis
posici6 dels medis que s'hagues comprornes
a dedicar 0 adscriure a l'execuci6 del con
tracte. Tarnbe haura de constituir en el
mateix termini la garantia definitiva que sigui
procedent, en la modalitat que s'hagues esta
blert i presentar els documents que acreditin
la validaci6, per I' Assessoria Jurfdica de la
Secretaria de la Corporaci6, de la documen
taci6 en que s'atorguin els poders de repre
sentaci6 i les facultats vigents dellicitador.
5. En cas que I'adjudicatari provisional no
compleixi els requisits establerts a I'apartat
anterior en el termini establert per causes a
ell imputables, la Corporaci6 declarara
decaiguda l'adjudicaci6 provisional al seu
favor, podent efectuar una nova adjudicaci6
provisional al Iicitador 0 Iicitadors seguents a
aquell, per I'ordre en que hagin restat c1assifi
cades lIurs respectives ofertes i sempre que el
nou adjudicatari hagi prestat la seva confor
mitat. De no esser possible aquesta adjudica
ci6 subsidiaria, la Corporaci6 podra procedir
a una nova convocatoria de licitaci6.

Clsusule 39. Garantia definitiva
1. La garantia definitiva s'haura de prestar
per I'adjudicatari en qualsevol de les formes
assenyalades a I'article 84 de la LCSP, amb
les mateixes formal itats que les exigides per a
les provisionals i qualsevol que hagi estat el
procediment d'adjudicaci6 del contracte.
Les Clausules Particulars no podran dis
pensar la constituci6 de la garantia definitiva.
2. La quantia de la garantia definitiva sera
per regia general del 50/0 de I'import d'adju
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dicaci6 del contracte, IVA exclos, Aquesta
regia general s'excepcionara en els suposits
de les garanties complementaries i especials
seguents:
a) En cas d'adjudicaci6 a un empresari
quina proposici6 s'hagues presumit inicial
ment com a oferta amb valors anormals 0
desproporcionats, I' organ competent podra
exigir-li la constituci6 d'una garantia definiti
va del 100/0 del preu del contracte.
b) En casos especials lliurement apreciats
per l'organ competent, aquest podra establir
ales Clausu les Particu lars una garantia com
plernentaria que no podra superar el 50/0 de
I'import d'adjudicaci6 del contracte, podent
se assolir una garantia total de fins a un 100/0
del preu del contracte.
c) Amb lndependencia de la garantia defi
nitiva, I'adjudicatari haura de prestar una
garantia especffica per tal d'assegurar el
pagament dels acomptes que la Corporaci6 Ii
pugui concedir per les operacions preparato
ries de I'execuci6 del contracte que en sigu in
susceptibles segons les Clausules Particulars i
amb les condicions i Ifmits establerts per
aquestes i per la normativa general.
Aquesta garantia es regira per la normativa
general en materia de garanties i el contrac
tista tindra dret a la seva cancel-Iacio total 0
parcial a mesura que tinguin 1I0c les deduc
cions per al reintegrament de I'acompte per
cebut.
3. En el cas de Is contractes amb preus pro
visionals, el percentatge corresponent segons
I'apartat anterior es calculara en relaci6 amb
el preu maxim fixat.
4. Quan la quantia del contracte es deter
mini en funci6 de preus unitaris, I'import de
la garantia a constitu ir es fixara atenent al
pressupost base de licitaci6.
5. Les Clausules Particulars podran pre
veure que l'acreditaci6 de la constituci6 de la
garantia pugui efectuar-se rnitjancant medis
electronics, informatics 0 telematics, pero no
mitjancant retenci6 en el preu.
6. La garantia definitiva respondra de les
responsabilitats previstes a I'article 88 de la
LCSP.

Clsusule 40. Garantia global
1. Alternativament, i en els termes previs
tos a la normativa general, el contractista
podra constituir una garantia global en rela
ci6 amb tots els contractes que celebri amb
la Corporaci6 i sense especificaci6 singular
per a cada contracte, que respongui, en tots
els contractes celebrats 0 a celebrar amb
aquesta, genericarnent i permanentment, del
manteniment de les proposicions, de la for
mal itzaci6 dels contractes i del compl iment
per I'adjudicatari de les obligacions deriva
des de tots els contractes coberts per aquesta
garantia, fins a un 50/0, 0 percentatge superior
que escaigui, de I'import d'adjudicaci6 0 del
pressupost base de Iicitaci6 quan el preu del
contracte resulti de preus unitaris.
2. La garantia global nornes podra consti
tuir-se mitjancant aval 0 contracte d'assegu

ranca de cauci6.

Clsusule 41. Adjudicaci6 definitiva i efectes
1. EI contracte es perfeccionara rnitjancant
la seva adjudicaci6 definitiva,
2. L'elevaci6 a definitiva, que no tindra
Hoc abans dels 15 dies habils seguents al de
publicaci6 de l'adjudicaci6 provisional,
haura de produir-se dins els 10 dies habils
seguents al de finalitzaci6 del termini esmen
tat.
3. L'adjudicaci6 definitiva del contracte es
notificara a tots els Iicitadors.
4. Si els interessats ho sol-liciten, se'ls faci
litara informaci6 en relaci6 amb els motius
del refus de la seva candidatura 0 proposici6
i de les caracterfstiques de la proposici6 de
I'adjudicatari que fossin determinants de I'ad
judicaci6 al seu favor, en un termini de quin
ze dies naturals a comptar des de la recepci6
de la petici6 en aquest sentit, sens perjudici
del que disposa I'article 137.2 de la LCSP.
5. En la propia notificaci6 es citata a I'inte
ressat per a que concorri a formalitzar el con
tracte en el termini maxim de deu dies habils
a comptar des del seguent al de la notificaci6
de l'adjudicaci6 definitiva.
6. Si no atengues I'esmentat requeriment,
no complfs els requisits per a la celebraci6
del contracte 0 impedfs que es forrnalitzes en
el termini assenyalat, la Corporaci6 podra
acordar la seva resoluci6 previa incoaci6 de
I'expedient oportu, Ilevat que el motiu sigui
per manca de constituci6 de la garantia defi
nitiva, en quin cas decaura l'adjudicaci6 pro
visional, amb les consequencies i responsabi
litats legalment procedents.
7. La garantia definitiva sera confiscada en
el suposits de resoluci6 del contracte per
manca de formalitzaci6 d'aquest per causes
imputables al contractista.
8. En virtut de l'adjudicaci6 definitiva, la
Corporaci6 i el contractista restaran obligats
al compliment del contracte. En particular, el
contractista restara obI igat al pagament de
I'import dels anuncis i de les altres despeses
que s'ocasionin amb motiu dels tramits pre
paratoris, del procediment d'adjudicaci6 que
s'hagi segu it, i de la formal itzaci6 del con
tracte.

Clsusule 42. PubJicitat de l'adjudicaci6
definitiva
L'adjudicaci6 definitiva dels contractes
regulats en aquests Plecs haura de publicar
se:
a) En el perfil de contractant en el cas de
contractes d'import superior ales quantitats
que defineixen els contractes menors.
b) En el perfil de contractant i en el BUT
LLETf OFICIAL DE LA PRovfNCIA, en el term in i
maxim de quaranta-vuit dies naturals a
comptar des de la data d'adjudicaci6 definiti
va, quan el seu import sigui igual 0 superior a
100.000 euros, qualsevol que sigui el proce
diment i forma d'adjudicaci6 seguits a I'efec
te, sens perjudici del que disposa I'article

138.4 de la LCSP. Aixf mateix s'haura de
publicar en el Diari Oficial de la Uni6 Euro
pea i en el Boletin Oficial del Estado quan es
tracti de contractes subjectes a regulaci6 har
monitzada.

Clsusule 43. Procediment restringit de
Jicitaci6
1. L'aplicaci6 del procediment restringlt de
licitaci6 es desenvolupara en dues fases dife
renciades de recepci6 i selecci6 de sol-lici
tuds de participaci6 0 candidatures en aten
ci6 a lIur solvencia, en primer 1I0c, i de
selecci6 de les proposicions presentades per
les empreses invitades a fer-ho, en segon.
2. l.'organ competent obrira la primera
fase amb la publicaci6 de I'anunci del proce
diment, que haura d'haver estat precedida de
l'elaboraci6 i aprovaci6 de les Clausules Par
ticu lars corresponents, en les quais I' organ
competent:
a) Assenyalara el Ifmit mfnim del nurnero
d'empreses que projecta invitar, que no
podra ser inferior a cine i podra fixar el nom
bre maxim de candidats als quais s'invitara a
presentar oferta, en funci6 de les caracterfsti
ques del contracte 0 contractes que vol cele
brar, tot garantint sempre que el nombre de
candidats invitats sigui suficient per a que la
cornpetencia sigui efectiva i sens perjudici
del que es preveu a I'article 149.2 de la
LCSP.
b) Haura d'assenyalar i justificar les nor
mes 0 criteris objectius i no discriminatoris
d'acord amb els quais decidira a quins
sol-Iicitants invita a participar en el procedi
ment, d'entre els medis que segons la norma
tiva general de contractaci6 s6n acreditatius
de la solvencia econornica, financera i tecni
ca 0 professional, motivant-ne l'elecci6.
EI termini per a la presentaci6 de sol-Iici
tuds de participaci6 es determinara en I'a
nunci de licitaci6 tot respectant els terminis
mfnims establerts als articles 143 i 148 de la
LCSP.
Presentades les candidatures.J'organ com
petent, amb la intervenci6 previa de la Mesa
de contractaci6, seleccionara els sol-l icitants
en base als criteris esmentats, previa compro
vaci6 de la seva personalitat i solvencia,
3. L'organ competent obrira la segona fase
amb I'enviament, simultaniarnent i per escrit,
de la invitaci6 als admesos en la primera fase
a presentar lIurs proposicions tecniques i/o
econornlques acompanyades, si escau, del
document acreditatiu d'haver constitu"it la
garantia provisional, en el termini que se'ls
assenyali a la propia invitaci6, la qual haura
de contenir les referencies mfnimes establer
tes a I'article 150 de la LCSP.
Presentades les proposicions d'acord amb
I'article 151 de la LCSP, l'adjudicaci6 s'efec
tuara seguint les normes generals aplicables
especialment previstes als articles 144 i 145
de la LCSP en funci6 de si l'unlc criteri utilit
zat es el preu 0 si s'ha aplicat una pluralitat
de criteris establerts a I'efecte.
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Clsusule 44. Procediment negociat
1. D'acord amb l'establert a la clausula
24.c), la Corporaci6 podra utilitzar el proce
diment negociat per a l'adjudicaci6 dels con
tractes d'obres en els suposits previstos a l'ar
ticle 155 de la LCSP, i, particularment, per
ra6 de la quantia, quan el seu valor estimat
sigui inferior a 1.000.000 euros.
2. Es determinaran ales Clausules Particu
lars els aspectes economics i tecnics que, si
escau, hagin de ser objecte de negociaci6
amb les empreses a les quais es sol-Iiciti ofer
ta, que hauran d'estar capacitades per a la
realitzaci6 de l'objecte del contracte, i indi
caran si I' organ de contractaci6 fara us de la
seva facultat d'articular el procediment nego
ciat en fases successives a fi de reduir pro
gressivament el nombre d'ofertes a negociar
rnitjancant l'aplicaci6 dels criteris d'adjudica
ci6 assenyalats. Es fixara el preu amb la
seleccionada i en tot cas es deixara constan
cia a I'expedient de les invitacions cursades,
de les ofertes rebudes i de les raons per a la
seva acceptaci6 0 desestimaci6 aplicades per
l'organ competent.

Clsusule 45. Procediment de dleleg
competitiu
1. D'acord amb l'establert a la clausula
24.d), s'adjudicaran pel procediment excep
cional de dialeg competitiu els contractes
particularment complexos, sens perjudici de
que pugui seguir-se el procediment negociat
sense publicitat en el cas d'haver-se presentat
ofertes que siguin irregulars 0 inacceptables,
tot alxo en els termes de l'article 154.a) de la
LCSP.
2. S'aplicaran a aquest procediment, que
requerira la publicaci6 d'un anunci de licita
ci6 especffic en el qual es palesaran les
necessitats i requisits directament 0 per
referencia a un document descriptiu, les nor
mes del procediment restringit en relaci6
amb els criteris per a la selecci6 de candi
dats, les sol-Iicituds de participaci6 i la selec
ci6 de participants, i, en relaci6 amb el
desenvolupament del dialeg amb els candi
dats i la ulterior presentaci6 i examen d'ofer
tes, el regirn establert als articles 166 i 167 de
la LCSP.

cions substancials respecte dels termes esta
blerts en el propi acord. La durada d'un
acord marc no podra excedir de quatre anys,
llevat de casos excepcionals degudament jus
tificats,
Sota les premisses anteriors, el procedi
ment d'adjudicaci6 dels contractes s'articu
lara en funci6 del nombre d'empreses conce
lebrants amb la Corporaci6, en els termes
seguents:

a) Si l'acord marc s'hagues celebrat amb
una unica empresa, l'adjudicaci6 s'efectuara
en els termes establerts i, si fos necessari,
l'organ de contractaci6 podra consultar i
requerir per escrit a l'empresa que completi
la seva oferta.
b) Si l'acord marc s'hagues celebrat amb
varies empreses, que hauran de ser al menys
tres en els termes de I'article 180.2 de la
LCSP, l'adjudicaci6 dels contractes es pot
efectuar be directament tot aplicant els ter
mes fixats en el propi acord marc, 0 be tot
convocant les parts a una nova Iicitaci6 en
cas que no tots els termes estiguin fixats a l'a
cord, segons el procediment establert a l'arti
cle 182.4 de la LCSP.
3. Eis organs de contractaci6 de la Corpo
raci6 podran articular sistemes dinarnics per
a la contractaci6 electronica d'obres que
satisfacin les seves necessitats, sempre que la
utilitzaci6 d'aquest procediment no obstacu
litzi, restringeixi 0 falsegi la cornpetencia i
d'acord amb allo establert als articles 183 a
186 de la LCSP.
4. La Corporaci6 podra centralitzar, quan
ho consideri convenient, la contractaci6 d' 0
bres, atribuint-la als serveis especialitzats que
siguin creats pel seu organ plenari com a
centrals de contractaci6, les quais podran
assumir, com a servei d'assistencia als organs
de contractaci6, les competencies contrac
tuals d'adjudicar contractes, 0 celebrar
acords marc per a la real itzaci6 d' obres.
Aquesta opci6 s'enten sens perjudici de la
facultat de la Corporaci6 d'adherir-se, mit
jancant els acords corresponents, a sistemes
externs d'adquisici6 centralitzada de nivell
estatal, autonomic 0 local.
5. La Diputaci6 podra celebrar convenis
de col-laboracio amb els municipis de pobla
ci6 inferior a cinc mil habitants a I'objecte
d'oferir l'adhesi6 d'aquests ales seves cen
trals de contractaci6 i/o d'encomanar-li la
gesti6 de lIurs procediments de contractaci6.

Clsusule 46. Aplicaci6 de sistemes de
racionalitzaci6 tecnice de la contractaci6:
acords marc, sistemes dlnsmics i centrals de
contractaci6

Clsusule 47. Perfil de la Corporaci6 com a
contractant

1. La Corporaci6 podra celebrar acords
marc, articular sistemes dinarnics de contrac
taci6, 0 centralitzar la contractaci6 d'obres,
d'acord amb les previsions dels articles 180 a
191 LCSP.
2. Els organs de contractaci6 de la Corpo
raci6 podran celebrar contractes, basats en
un previ acord marc, amb les empreses que
hagin estat originariarnent parts en dit acord i
sempre que no s'hi introdueixin modifica

1. La Corporaci6 aprovara i difondra el
perfil de contractant dels seus organs de con
tractaci6 a traves de la seva plana d' acces a
internet, d'acord amb els requisits, continguts
i tots els efectes previstos a l'article 42 i pre
visions concordants de la LCSP.
2. La Corporaci6 aprovara i difondra
tambe el perfil de contractant dels organs de
contractaci6 dels seus organismes publics i
de les entitats dependents i vinculades que es
determinin.

Secci6

se. Formalitzaci6 del contracte

Clsusule 48. FormaJitzaci6 del contracte
1. El contracte es formalitzara dins el ter
mini de 10 dies habils a comptar des del
seguent al de la notificaci6 de l'adjudicaci6
definitiva, qualsevol que sigui el procediment
d'adjudicaci6 seguit. En sera requisit la pre
via constituci6 de les garanties defin itives,
especials i complementaries que s'hagin esta
blert.
2. Sera preceptiva la formalitzaci6 escrita
del contracte, rnitjancant document adminis
tratiu, pero la manca d'aquest requisit no
afectara a la validesa de l'obligaci6 en els
expedients que siguin objecte de tramitaci6
urgent 0 d'ernergencla.
El contractista podra sol-licitar al seu
carrec l'elevaci6 del contracte a escriptura
publica.
3. No caldra la formalitzaci6 del contracte
en el cas dels contractes menors, per als
quais es seguira I'establert a la clausula 25 i a
l'article 95 de Ja LCSP.

Cleusule 49. Manca de formaJitzaci6
imputable a I'adjudicatari
Si el contracte no pogues formalitzar-se en
el termini indicat per causes imputables a
l'adjudicatari, la Corporaci6 en podra acor
dar la resoluci6, essent-ne trarnit necessari
l'audiencia de l'interessat i, si hi forrnules
oposici6, I'informe preceptiu i no vinculant
de la Comissi6 Jurfdica Assessora de la Gene
ralitat de Catalunya. En aquest suposit sera
confiscada a l'adjudicatari la garantia provi
sional que s'hagues constitult, i aquest haura
d'indemnitzar la Corporaci6 pels danys i per
judicis ocasionats.
TfTOL II. DETERMINACIONS ESPECfFIQUES
RELATIVES AL CONTRACTE D'OBRES I
INSTAL·LACIONS
CAPfTOL

1.

EXEcucI6 DEL CONTRACTE: INICI I

DOCUMENT ACI6

Clsusule 50. Inici del termini d'execuci6
EI termini d'execuci6 de l'obra que s'hagi
determinat ales Clausules Particulars es
cornptara des de la data de formal itzaci6 de
l'acta de comprovaci6 del replanteig, si ja ha
estat notificada l'aprovaci6 del Pia de Segure
tat i Salut en el Treball elaborat per l'adjudi
catari. En cas contrari, I'inici de les obres es
cornptara des de la data de I'esmentada noti
ficaci6.
Sens perjudici de l'anterior previsi6, en cas
de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el
termini d'execuci6 cornencara a comptar a
partir de la seva signatura.

Clsusule 51. Acta de comprovaci6 del
replanteig del projecte

17/1 /2009

Buturti OFICIAL

NUm. 15 / Pag. 41

DE LA PRoviNCIA DE BARCELONA

Administraci6 Local

1. L'acta de comprovaci6 del replanteig
del projecte reflectira la conformitat 0 dis
conformitat d'aquest respecte dels documents
contractuals de I'expedient, amb especial i
expressa referencia ales caracterfstiques
geometriques de I'obra, 0 l'autoritzaci6 per a
l'ocupaci6 dels terrenys necessaris i a qualse
vol punt que pugui afectar al compliment del
contracte des de la perspectiva de la disponi
bllitat dels terrenys i la viabilitat del projecte.
2. EI termini per a la realitzaci6 de la com
provaci6 del replanteig, Ilevat de casos
excepcionals justificats, no sera superior a un
mes des de la formalitzaci6 del contracte, i
s'efectuara en presencia del contractista. Del
resultat de la comprovaci6 s'estendra I'acta
corresponent, que sera signada pel contrac
tista i la Direcci6 facultativa de l'obra, Un
exemplar de I'acta s'incorporara a I'expe
dient, i es considerara part integrant del con
tracte a efectes de la seva exigibllitat.
3. Per a la comprovaci6 del replanteig, el
contractista esta obligat a facilitar el personal
i els materials de camp necessaris, i seran a
carrec seu totes les despeses originades per
aquests medis.

Clsusule 52. PIa de Seguretat i Salut en el
TrebaJl

1. L'adjudicatari, una vegada formalitzat el
contracte, estara obligat a elaborar un Pia de
Seguretat i Salut en el Treball, en apl icaci6
de l'Estudi de seguretat i salut 0, si escau, de
I'estudi basic, en el qual s'han d'analitzar,
estudiar, desenvolupar i complementar les
previsions contingudes a I'estudi 0 estudi
basic, en els termes que preveu la normativa
general de prevenci6 de riscos laborals i de
seguretat i salut en els treballs d'execuci6
d'obres.
2. En cas que I'adjudicatari sigui un treba
Ilador autonorn, restara obi igat igualment a
l'elaboraci6 d'aquest Pia, si be pot assumir
aquesta obligaci6 efectuant l'encarrec al tee
nic competent en materia de seguretat i salut
que consideri oportu, sense que aquesta pos
sibilitat pugui cornportar cap augment del
preu del contracte a que es refereix el present
Plec.
3. En tot cas, durant l'execuci6 dels tre
balls I'adjudicatari restara obligat al compli
ment dels principis generals aplicables a I'e
xecuci6 de I'obra previstos a la normativa
general esmentada al primer apartat, aixf
com a complir exactament i fidelment les ins
truccions que rebi en aquesta materia per
part de la Direcci6 facultativa i dels serveis
de la Corporaci6 promotors de les obres.
4. Quan no s'estableixi expressament un
termini menor ales Clausules Particulars, el
contractista haura de lIiurar a la Corporaci6
cine exemplars del Pia de Seguretat i Salut en
el termini maxim de 15 dies habils a comptar
des de la formal itzaci6 del contracte. EI Pia
haura de ser informat pel Tecnic competent
en materia de seguretat i salut durant I'execu
ci6 de I'obra i pel tecnic responsable del Ser

vei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat
pel/la Cap del Servei 0 d'Oficina a l'organ
competent per a la seva aprovaci6. En cas
que el Pia no obtingues la conformitat previa
del servei promotor, es requerira al contrac
tista per a que en un nou termini de deu dies
hablls real itzi les esmenes que, per ra6 de
defectes 0 omissions, se Ii facin avinents,
esmenes a quina realitzaci6 estara condicio
nada I'aprovaci6 del Pia.

Clsusule 53. Programa de trebaJl
1. Quan s'hagi establert expressament a
les Clausu les Particu lars i sempre que la
durada total d'execuci6 de I'obra estigui pre
vista en rnes d'una anualitat, el contractista
presentara un programa de treball en el ter
mini maxim de trenta dies a cornptar des de
la formalitzaci6 del contracte.
2. l.'organ competent resoldra sobre el
programa de treball en el termini de 15 dies
seguents a la seva presentaci6, podent irnpo
sar modificacions 0 determinades prescrip
cions, sempre que no contravinguin les clau
sules del contracte. Transcorregut el termini
de 15 dies senseresoluci6 expressa al respec
te, el contractista podra entendre aprovat el
Programa.
3. EI programa de treball incloura les
dades exigides per la normativa general.

Clsusule 54. Avis previ i informaci6 a
I' autoritat laboral
1. EI promotor haura d'efectuar un avfs a
I'autoritat laboral competent abans de I'inici
dels treballs.
2. EI contractista haura d'exposar l'avls
previ a I'obra de forma visible.
Aquest s'haura d'actualitzar en el cas que
s'incorporin a I'obra un coordinador de segu
retat i salut 0 contractistes no identificats en
l'avfs inicialment rernes a I'autoritat laboral.
3. EI contractista haura de comunicar 1'0
bertura del centre de treball a I'autoritat labo
ral abans de I'inici dels treballs i haura d'in
cloure el pia de seguretat i salut.

Clsusule 55. Subcontractaci6
1. EI contractista podra concertar amb ter
cers la realitzaci6 parcial de la prestaci6 d'a
cord amb els requisits i condicions establerts
a I'article 210.2 de la LCSP, Ilevat que el
contracte 0 les Clausules Particulars disposin
altrament 0 que es dedueixi que aquell, per
la seva naturalesa i condicions, ha de ser
executat directament per I'adjudicatari.
2. EI primer i segon subcontractistes
podran subcontractar l'execuci6 dels treballs
que haguessin contractat, amb els requisits i
condicions establerts a I'article 5 de la Llei

32/2006.
EI tercer subcontractista ja no podra sub
contractar els treballs que hagues contractat,
tot aixo sens perjudici del que disposa I'apar
tat 3 de I'article 5 de la Llei 32/2006.

Clsusule 56. Cessi6 del contracte
L'adjudicatari podra cedir els drets i obli
gacions derivats del contracte a un tercer,
que restara subrogat en ells, sempre que les
qualitats tecniques 0 personals del cedent no
hagin estat determinants de l'adjudicaci6 del
contracte i en els termes i condicions de I'ar
ticle 209.2 de la LCSP.
CAPrTOL

2.

PERSONAL FACULTATIU I INSTRUMENTS

D'INTERLOCUCI6 TeCNICA

Clsusule 57. Direcci6 facultativa de l'obre
1. La Corporaci6 designata per escrit la
persona 0 persones facu Itatives titu lars de la
Direcci6 de I'obra, amb titulaci6 adient i sufi
cient, d'entre el personal tecnic de la propia
Entitat, les quais seran ames representants
d'aquesta davant el contractista. No obstant
aixo, podra designar tarnbe a d'altres tecnics
aliens a la Corporaci6, rnitiancant contracte a
tal efecte, en quin cas la representaci6
correspondra al Cap 0 a un tecnlc designat
del Servei promotor de les obres, sens perju
dici de les funcions propies de la Direcci6.
2. L'exercici de la Direcci6 de I'obra com
porta la comprovaci6 i la vigilancia de la
seva correcta execuci6, amb totes les facul
tats que la norrnativa general Ii confereix per
a aquesta finalitat. Tarnbe cornportara la res
ponsabilitat de la vigllancia sobre la seguretat
i salut durant l'execuci6 de l'obra si la Cor
poraci6 no designa un tecnlc especfficament
competent en aquesta materia.
La persona 0 persones titulars de la Direc
ci6 facultativa s6n responsables de la direc
ci6 de I'obra, amb independencia de que
comptin amb col-Iaboradors, i assumeixen
davant la Corporaci6 la responsabilitat final
de l'execuci6 del projecte, arnb tots els
requeriments implfcits en el paragraf anterior.
3. La Corporaci6 designata per escrit un
coordinador en materia de seguretat i salut,
que estara integrat en la direcci6 facultativa.
Aquesta persona tindra la titulaci6 adient i
suficient d'entre el personal tecnlc de la pro
pia Entitat. No obstant aixo, tambe podra
designar a un tecnlc alie a la Corporaci6,
mitjancant contracte a tal efecte. Quan no
sigui necessaria la designaci6 del coordina
dor per tractar-se d'obres amb projecte en les
que no concorri rnes d'una empresa, les fun
cions que se Ii atribueixin seran assumides
per la direcci6 facultativa; en el suposit d'o
bres sense projecte, correspondran al tecnic
que es designi si escau.
4. EI coordinador en materia de seguretat i
salut durant l'execuci6 de I'obra haura de
desenvolupar les funcions seguents:
- Coordinar l'aplicaci6 dels principis gene
rals de prevenci6 i seguretat.
- Coordinar les activitats de I'obra per a
garantitzar que els contractistes, subcontrac
tistes i treballadors autonorns apliquin, de
manera coherent i responsable, els principis
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de l'acci6 preventiva que es recullen en l'ar
ticle 15 de la LPRL, durant l'execuci6 de 1'0
bra, i, en particu lar, en les tasques i activitats
de I'article 10 del RD 1627/1997.
- Informar el Pia de Seguretat i Salut elabo
rat pel contractista, aixf com les seves modifi
cacions. Amb I'informe del coordinador,
l'Entitat elevara per a la seva aprovaci6 defi
nitiva I'esmentat pia.
- Organitzar la coordinaci6 d'activitats
empresarials prevista en I'article 24 de la
LPRL.
- Coordinar les accions i funcions de con
trol de l'aplicaci6 correcta dels rnetodes de
treball.
- Adoptar les mesures necessaries per a
que nornes les persones autoritzades puguin
accedir a I'obra.
- Paralitzar part dels treballs 0 la totalitat
de I'obra, en circurnstancies de risc greu i
imminent per a la seguretat i salut dels treba
Iladors.
En el suposlt d'obres que no siguin suscep
tibles de projecte, aquestesfuncions Ii corres
pondran al tecnic que, si escau, es designi.
5. No podra adjudicar-se a la mateixa
empresa adiudicataria de l'execuci6 de les
obres ni ales empreses a ella vinculades -en
el sentit que s6n definides a la normativa
general de contractaci6-, els contractes de
serveis que tinguin per objecte la vigilancia,
supervisi6, control i direcci6 de les obres 0
instal-Iacions corresponents.
6. Eis professionals al iens als serveis tee
nics de la propia Corporaci6 que assumeixin
la Direcci6 facultativa de I'obra 0 be la Coor
dinaci6 en materia de seguretat i salut en el
treball/tecnic en prevenci6 de riscos laborals
hauran de subscriure una polissa d'assegu
ranc;a de responsabilitat civil, a l'aportaci6 de
la qual estara condicionada la signatura dels
contractes de serveis respectius.

Cleusule 58. Responsable del contracte i
facultats d 'inspecci6 i vigllsncie de la
Corporaci6
1. Correspon a la Corporaci6 vetllar pel
correcte funcionament dels serveis que presta
i, per aquesta ra6, exercira les facultats d'ins
pecci6 i vigi lancia en I'execuci6 del contrac
te per part del contractista, i, a tal efecte, I'or
gan de contractaci6 podra nomenar un res
ponsable del contracte en els termes de l'arti
cle 41.1 de la LCSP i sens perjudici de les
facultats que corresponen a la Direcci6 facul
tativa.
2. Si el contractista, 0 persones depen
dents d' ell, incorren en actes 0 omissions que
comprometin 0 pertorbin la bona marxa del
contracte, l'organ competent podra exigir I'a
dopci6 de mesures concretes per aconseguir
o restablir la bona execuci6 del que s'hagues
pactat.

Cleusule 59. Delegaci6 i personal d'obra del
contractista
1. EI contractista estara representat perma

nentrnent a I'obra per persona 0 persones
amb cornpetencia tecnica i capacitat sufi
cients per d isposar sobre totes les questions
relatives a la seva execuci6 i bona marxa,
aixf com tarnbe als efectes d'interlocuci6 tee
nica en la relaci6 del contractista amb el Ser
vei promotor. Les C lausu les Particu lars
podran fixar la capacitat 0 titu laci6 que ha de
tenir el/la Cap d'Obra que designi el contrac
tista en funci6 de les caracterfstiques, natura
lesa i volum de les obres. EI contractista,
assabentat de la 0 les persones designades
per a la Direcci6 de les obres, els comuni
cara en el termini de 15 dies naturals a
comptar des de la formalitzaci6 del contracte
la persona designada com a Cap d'Obra i
una persona substituta degudarnent habilita
da a suplir aquell/a a tots els efectes durant
les seves absencies a I'obra.
2. La Corporaci6 es reserva el dret de fer
retirar de I'obra aquells empleats del contrac
tista quines actituds, a criteri de la Direcci6
de l'obra, siguin perjudicials per a la bona
marxa dels treballs. EI contractista esta obll
gat a substituir immediatament aquest perso
nal en rebre la corresponent notificaci6.

Clsusule 60. LJibre d'Ordres i Assistencies
1. Adjudicada I'obra iamb anterioritat a la
data en que tingu i 1I0c la comprovaci6 del
replanteig, la Corporaci6 lliurara al contrac
tista una copia autoritzada dels documents
contractuals i del Projecte aixf com un llibre
amb fulls numerats per triplicat i segellat en
tots els fulls. L'esmentat lIibre, que es deno
rninara "Llibre d'Ordres i Assistencies", res
tara a disposici6 de la Direcci6 de I'obra, i
servira per recollir en ell totes les ordres que
dicti aquesta, aixf com incidencies i comuni
cacions que tant la Direcci6 de I'obra com el
contractista puguin formular.
Qualsevol ordre, comunicaci6 0 inciden
cia d'execuci6 d'obra es docurnentara per tri
plicat i es conservara I'original en el propi
Llibre i cadascuna de les copies seran respec
tivament per al Director i el Cap d'Obra. Tota
anotaci6 real itzada per qualsevol de les parts
haura de ser lliurada a I'altra.
Totes les anotacions que es realitzin al Lli
bre d'Ordres i Assistencies obi iguen ales
parts al seu coneixement als efectes
escaients.
L'esmentat Llibre d'Ordres i Assistencies
s'obrlra en la data de I'acta de comprovaci6
del replanteig i es tancara en la de I'acta for
mal de recepci6.
Tant els documents contractuals com el
Llibre d'Ordres i Assistencies hauran d'esser
custod iats pel contractista i un cop efectuada
la recepci6 seran IIiurats a la Corporaci6.
2. Alternativament al suport expressat a
I'apartat anterior i en funci6 dels medis tee
nics de que disposi el contractista, la Corpo
raci6 podra establir ales Clausules Particu
lars que les comunicacions que conformen
I'objecte del Llibre d'Ordres i Asslstencles es
realitzin per mitjans telernatics, a quin efecte
es lliurara al contractista una clau d'acces a

un fitxer inforrnatic ad hoc en el sistema cor
poratiu de correu electronic. Aquest fitxer
tindra la mateixa validesa en relaci6 a la fun
ci6, tftol, disseny, contingut i efectes que I'es
tablerta per la normativa general de contrac
taci6 per al Llibre d'Ordres i Assistencies en
el suport tradicional en paper.

Clsusule 61. LJibre d'incidencies
1. En cada obra existira, amb la finalitat de
control i seguiment del Pia de seguretat i
salut, un Llibre d'lncidencies que constara de
folis per quadruplicat.
2. EI Llibre d'Incldencies sera facilitat per
la Corporaci6, tot i que el coordinador sigui
alie a aquesta Entitat.
3. EI Llibre d'incidencies s'haura de man
tenir sempre a l'obra i estara en poder del
coordinador de seguretat i salut. Hi tindran
acces la Direcci6 facultativa, els contractistes
i subcontractistes i els treballadors autonorns,
aixf com les persones i/o organs arnb respon
sabilitats en materia de prevenci6 en les
empreses intervinents a I'obra i representants
dels treballadors.
4. Efectuada una anotaci6 al Llibre d'ln
cidencies, el coordinador en materia de segu
retat i salut durant l'execuci6 de I'obra haura
de notificar-la al contractista afectat i als
representants dels treballadors d' aquest.
En el cas que l'anotaci6 suposi una reitera
ci6 d'una advertencia 0 observaci6 anterior
anotada en aquest lIibre, s'haura de remetre
una copia a la Inspecci6 de Treball i Segure
tat Social en el termini de 24 hores.
5. Sens perjudici de I'establert en els apar
tats anteriors, i en funci6 de les Clausules
Particulars tipus, les incidencies podran restar
reflectides ales actes de les reunions que es
celebrin amb la Direcci6 facultativa i la
representaci6 de la Corporaci6 per tal de
solucionar les eventualitats que ho requerei
xin. Aquestes actes s'estendran per triplicat
exemplar, hauran de ser signades per la
Direcci6 facultativa i un exemplar s'haura
d'incorporar a I'expedient.

Clsusule 62. LJibre de Subcontractaci6
1. Cada contractista, amb caracter previ a
la subcontractaci6 amb un subcontractista 0
treballador autonorn de part de I' obra que
tingui contractada, haura d'obtenir un Llibre
de Sucontractaci6 habilitat que s'ajusti a I'an
nex III del RD 1109/2007.
2. EI Llibre de Subcontractaci6 sera habili
tat mitjanc;ant la diligencla oportuna per part
de I'autoritat laboral abans de I'inici de 1'0
bra.
Especialment hi han de constar les dades
identificatives de I'obra. Eis fulls destinats a
les anotacions necessaries han de ser deu,
esta.r numerats correlativament i estar sege
Ilats per I'empresa constructora titular del lIi
bre. Cadascun dels deu fulls ha de ser dupll
cat d'una manera autocopiadora.
3. EI contractista haura de conservar el Lli
bre de Subcontractaci6 a I'obra fins la com
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plerta finalitzaci6 de la mateixa, designant
una persona per a la seva conservacio i cum
plirnentacio durant els treballs (normalment
sera el cap d'obra). EI nom i dades d'aquesta
persona es cornu nicaran al servei promotor
de l'Entitat.
Aixf mateix, l'haura de conservar durant
els cinc anys posteriors a la finalitzaci6 de la
seva participaci6 en I'obra.
4. En cada subcontractaci6, el contractista
haura de comunicar la subcontractaci6 ano
tada al coordinador de seguretat i salut, arnb
I'objecte de que aquest disposi de la informa
ci6.

Clsusule 63. Resoluci6 d'incidencies

tecniques
D'existir discrepancies de caracter tecnic
entre la Direcci6 d'obra i el contractista, en
ordre a la interpretaci6 del projecte i la seva
realitzaci6, seran resoltes per la Corporaci6
amb caracter immediatament executiu, en us
de la prerrogativa d'interpretaci6 dels con
tractes que la legislaci6 vigent Ii confereix.
CAPfTOL

3.

DRETS I OBLIGACIONS DELS

CONTRACTANTS

Clsusule 64. Regim d'execuci6 del contracte
EI contracte s'executara de conform itat
amb els termes defin its ales seves clausu les,
ales propies del present Plec de Clausu les
Generals, ales Clausules Particulars i ales
Prescripcions Tecniques, i d'acord amb les
instruccions que la Corporaci6 doni al con
tractista per a la interpretaci6 d'unes i altres.

Clsusule 65. Coneixement per part del
contractista del regin: i documentaci6
con tractuaIs
EI desconeixement del contracte en qual
sevol dels seus termes 0 documentaci6 que
I'integren, 0 de la normativa aplicable a tot
allo que s'ha pactat, no exirnira el contractis
ta de l'obligaci6 del seu compliment.

Clsusut« 66. Legalitzaci6 de les instal -lecions
EI contractista estara obligat a tramitar la
legalitzaci6 de les instal-Iacions davant dels
serveis territorials d'lndustria de la Generali
tat, la qual cosa implica la redacci6 dels pro
jectes corresponents de legalitzaci6 de les
instal-Iacions contingudes en el projecte i
dirigir-ne l'execuci6. Les despeses ocasiona
des per les esmentades obI igacions de redac
ci6, direcci6 i legalitzaci6 (taxes, visats, etc.)
s6n a carrec del contractista i s'entenen, per
tant, incloses en el pressupost d'adjudicaci6.
Tots els permisos i llicencies necessaris per a
l'execuci6 de les obres seran obtinguts per
I'adjudicatari i al seu carrec, excepte els rela
tius a expropiacions, imposici6 de servituds
respecte a organismes de I' Administraci6 i

llicencies municipals, i tributs locals.
Les Clausules Particulars hauran de pre
veure el termini per al compliment d'aquesta
obligacio. Ais efectes del compliment del ter
mini d'execuci6, no es computaran els enda
rreriments no imputables al contractista en la
trarnitacio de la legalitzaci6.

ci6 de les obres i, especfficament, les de Iliu
rar-Ios a un gestor autoritzat, assumint, si
escau, els costos de gestio, tot aixo d'acord
arnb el que disposa la normativa aplicable
reguladora dels enderrocs i altres residus de
la construcci6.

Cleusule 70. SenyaJitzaci6 de les obres
Clsusule 67. Assaigs i enslisis de materials i
d'unitats d'obra
1. Eis materials que s'utilitzin ales obres
hauran d'esser aprovats per la Direcci6 de
I'obra, ra6 per la qual els que es proposin per
part del contractista per utilitzar a I'obra hau
ran de ser examinats i, si la Direcci6 ho con
sidera oportu, tarnbe assajats abans de la
seva acceptaci6. En consequencia, el con
tractista esta obligat a informar a la Direcci6
de I'obra sobre la procedencia dels materials
que es vagin a fer servir amb l'anticipaci6
necessaria al dia previst de la seva utilitzaci6,
per tal que puguin esser realitzats, si escau,
els assaigs pertinents.
2. Sens perjud ici dels assaigs i anal isis pre
vistos ales Prescripcions Tecniques, la Direc
ci6 de I'obra pot ordenar que es verifiquin els
assaigs i anal isis de materials i unitats d'obra
i que s'emetin els informes especffics que
resultin pertinents en cada cas, i les despeses
que s'originin seran a carrec del contractista,
fins el limit que estableixin en cada cas les
Clausules Particulars 0, en defecte seu, fins a
I'u i mig per cent (1,50/0) de I'import del tipus
de licitaci6. Si les despeses per aquest con
cepte sobrepassen I'esmentat Ifmit, seran a
carrec de la Corporaci6 els que donin resultat
satisfactori i del contractista si no reuneixen
les condicions que es fixen en els respectius
plecs.

Cleusule 68. Transport i aplec dels materials
de I'obra
Eis materials per a I'execuci6 de les obres
hauran de transportar-se i aplegar-se pel con
tractista d'acord amb les especificacions, nor
mes, reglamentacions tecniques 0 instruc
cions que siguin aplicables a cadascun d'ells,
0, en tot cas, segons la practica de la bona
construcci6.

Clsusule 69. lnstel-lecions auxiJiars i
pro visionaIs
1. EI contractista resta obligat a construir i
retirar a la fi de les obres tots els edificis auxi
liars per oficines, magatzems, coberts i ins
tal-lacions que siguin necessaries per a la
seva execuci6.
2. La localitzaci6 dels abocadors de mate
rials residuals i les despeses corresponents de
transport i uti I itzac i6 s6n per compte i a
carrec del contractista.
3. L'adjudicatari estara obligat a donar
compliment estricte ales determinacions que
es fixin a la llicencia municipal respecte a la
gesti6 dels residus que generi durant I'execu

1. En el PIa de Seguretat i Salut en el tre
ball s'establira a carrec del contractista tota la
senyal itzaci6 necessaria en aquest aspecte
durant el desenvolupament de les obres. S'u
tilitzaran a aquest efecte els corresponents
senyals vigents establerts pels organs autono
mics, estatals 0 pels organismes internacio
nals que en siguincompetents.
2. Addicionalment, la Corporaci6, si ho
estima convenient, podra exigir al contractis
ta que instal-li al seu carrec un cartell infor
matiu de les obres, d'acord amb el que s'es
pecifiqui ales Clausules Particulars.

Clsusule 71. ObJigacions laborals, socials,
fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista
1. EI contractista restara obligat al compli
ment de les disposicions vigents en materia
laboral, de seguretat social, de seguretat i
salut en el treball, d'integraci6 social de les
persones amb discapacitat, d'igualtat efectiva
de dones i homes, fiscal, de protecci6 de
dades personals, i en materia mediambiental.
2. EI contractista adoptara, a rnes, totes les
mesures necessaries per evitar la contamina
ci6 qufmica 0 ffsica de la natura 0 els espais
urbans i suburbans que es pogues derivar de
les materies, substancles, productes 0
maqu inaria uti Iitzats en I'execuci6 del con
tracte.
Les instal-laclons d'aigua, gas i electricitat
hauran de ser executades per instal-ladors
autoritzats, que, amb aquesta finalitat, calera
que acreditin estar en possessi6 dels corres
ponents tftols 0 habilitacions. Les escomeses
provisionals i els tancaments de I'obra seran
a carrec del contractista.
EI contractista resta obligat a la recollida,
reciclatge 0 reutilitzaci6, al seu carrec, dels
materials de construcci6 i lIurs complementa
ris d'envasatge, embalatge i muntatge usats i
de tot altre tipus de residus prodults com a
consequencia de l'execuci6 del contracte,
lIevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporaci6.
3. L'incompliment d'aquestes obligacions
per part del contractista 0 la infracci6 de les
disposicions sobre seguretat per part del per
sonal tecnic designat per ell restara subjecte
al regirn de responsabilitats empresarials esta
blert a la normativa general sobre infraccions
i sancions en I'ordre social.
4. Sens perjudici d'aixo, la Corporaci6
podra requerir el contractista per tal que
acrediti documentalment el compliment de
les referides obligacions.
5. La naturalesa administrativa de la con
tractaci6 exclou qualsevulla vinculaci6 labo
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ral 0 funcionarial entre el personal del con
tractista, 0 de Ilurs subcontractistes, i la Cor
poraci6.

Cleusule 72. Confidencialitat de la
informaci6
1. EI contractista haura de respectar el
caracter confidencial de la informaci6 a la
qual tingui acces degut a l'execuci6 del con
tracte i a la qual se l'hagues conferit aquest
caracter ales Clausules Particulars 0 en el
propi contracte 0, adhuc en cas d'imprevisi6,
quan per la seva propia naturalesa hagi de
ser tractada com a tal. Aquesta obligaci6
tindra una vigencia de cinc anys a comptar
des del coneixement de la informaci6 de
referencia, lIevat que les Clausules Particulars
o el contracte n'estableixin un termini supe
rior.
2. Fins a I'exhauriment del termini esmen
tat, el contractista no podra utilitzar per a si
ni proporcionar a tercers cap dada dels tre
balls contractats, ni publicar, totalment 0 par
cialment, el contingut d'aquests sense autorit
zaci6 escrita de Ja Corporaci6. En tot cas el
contractista sera responsable dels danys i per
judicis que es derivin de I'incompliment d'a
questa obJigaci6.
Transcorreguts trenta dies naturaJs des de
la sol-licitud de J'expressada autoritzaci6
senseque hagues recaigut resoluci6 expressa,
s'entendra desestimada la petici6.

Clsusule 73. Condicions especials
d'execuci6 del contracte
1. L'organ de contractaci6 podra estabJir
condicions especials d'execuci6 del contrac
te, sempre que siguin compatibJes amb eJ
dret comunitari i s'indiquin en I'anunci de
licitaci6 i en les Clausules ParticuJars, que
podran referir-se, en especiaJ, a considera
cions de tipus mediambientaJ 0 social.
2. Les Clausules Particulars podran estabJir
penalitats per aJ cas d'incompliment de les
condicions especials d'execuci6. Aquestes
penal itats hauran de ser proporcionaJs a la
gravetat de J'incompliment i Ja seva quantia
no podra ser superior al 10 % del pressupost
deJcontracte.
3. Sera causa de resoluci6 del contracte
I'incompliment de Jes condicions especials
d'execuci6 quan les Clausules ParticuJars els
hagin atribu"it el caracter d'obJigacions essen
cials. En cas contrari, I'incompliment es
podra considerar infracci6 greu constitutiva
de prohibici6 de contractar amb el sector
public sempre que aixf s'hagi definit ales
Clausules Particulars i concorri dol, culpa 0
negligencia de J'empresari, en eJs termes pre
vistos a la LCSP i normativa de desplega
ment.

Cleusuls 74. Protecci6 dels serveis afectats i
reposici6 de servituds omeses
1. EI contractista haura de reparar

0

repo

sar al seu carrec tots els serveis publ ics 0 pri
vats danyats com a consequencia de I'execu
ci6 de les obres, i indernnitzara les entitats,
persones 0 propietats que resultin perjudica
des per aquesta circumstancia,
2. Les servituds que el contractista hagi de
reposar i que no estiguin previstes en el pres
supost del projecte Ii seran abonades als
preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi
hagues preus unitaris de possibJe aplicaci6,
es fixaran en la forma prevista per a les mod i
ficacions deJ contracte.

Clsusule 75. Objectes trobats i materials
procedents de les obres
EI contractista sera responsable de tots els
objectes que es trobin 0 descobreixin durant
J'execuci6 de Jes obres en les excavacions i
demoIicions practicades, i haura de donar
irnrnediatarnent compte de les troballes a Ja
Direcci6 de I'obra, col-locar-les sota la seva
custodia i respondre en J'endemig per les
substraccions 0 desperfectes que pugui oca
sionar-h i el personal depenent d' ell 0 qualse
vol tercer.

Clsusule 76. Principi de rise i ventura
1. L'execuci6 del contracte es real itzara a
risc d'una ma.jor onerositat i ventura d'un
major benefici del contractista, lIevat dels
suposits de forca major en els termes esta
bJerts a I'apartat seguent,
2. EJ contractista tindra dret a ser indem
nitzat per la Corporaci6 pels danys i perjudi
cis que se Ii haguessin produ"it com a con
sequencia dels efectes catastroflcs esdevin
guts per causa de forca major, concorrent
aquesta en els suposits que resuJtin de la nor
mativa general i, en la mesura en que aques
ta es remet a J'analogia, en aquelJs fets inde
pendents deJ cercle propi de I'activitat deJ
contractista que no s'haguessin pogut preveu
re 0 que, tot i essent previsibJes 0 previstos,
fossin inevitables. EI seu exercici resta sotmes
ales determinacions seguents:
a) L'expedient s'iniciara a instancia del
contractista rnitjancant comunicaci6 a la
Direcci6 de J'obra en un termini de 20 dies a
comptar des de la data final de J'esdeveni
ment, s'instruira per aquesta amb audiencia
del contractista i informe de la Secretaria, i es
resoldra per l'organ competent.
b) Aquest dret esta condicionat a que no
existeixi actuaci6 imprudent per part del con
tractista davant el fet constitutiu de forca
major causant dels danys. En aquest sentit,
haura d'acreditar en I'expedient que, previa
ment aJ succes, havia pres les mesures i pre
caucions raonables per taJ de prevenir i evi
tar, si alxo fos possible, que els treballs realit
zats i J'equip adscrit poguessin sofrir danys
pels esdeveniments causants, i, en la valora
ci6 deJs danys causats, es tindra en compte
l'adopci6 d'aquestes mesures i precaucions,
amb la fi nal itat de segregar de la valoraci6
els danys que s'haurien pogut evitar si s'ha
guessin pres les mesures oportunes previes 0

immediates despres d'esdevenir el fet causa
dels danys.
c) Si, presentada sol-licitud d'indemnitza
ci6 per causa de forca major, transcorregues
sin tres mesos sense haver recaigut resoluci6
expressa, s'entendra desestimada la petici6.

Clsusule 77. Indemnitzaci6 de danys i
perjudicis a tercers i als seus bens i serveis
1. Sera per compte del contractista I'obli
gaci6 d'indemnitzar tots eJs danys i perjudicis
directes 0 indirectes que es causin a tercers,
com a consequencia de les operacions que
requereixi l'execuci6 del contracte, Ilevat
que aquells fossin consequencia immediata i
directa d'una ordre de Ja Corporaci6 0 deJs
vicis del projecte eJaborat per aquesta. En el
cas d'aquestes excepcions s'estara als termes
establerts a la normativa general basica sobre
la contractaci6 administrativa i el sistema de
responsabilitat patrimonial de les Administra
cions Publiques,
2. Eis danys i perjudicis directes 0 indirec
tes causats als bens 0 els serveis, publics 0
privats, de tercers com a consequencla dels
actes, omissions 0 negligencies del personal
depenent del contractista, 0 d'una deficient
organitzaci6, protecci6 0 senyalitzaci6 de les
obres, hauran de ser reparats pel contractista,
amb restabliment de les condicions primiti
ves 0 compensaci6 adequada dels danys i
perjudicis causats, d'acord amb la legislaci6
aplicabJe.

Cleusule 78. Indemnitzaci6 de danys i
perjudicis a la Corporaci6
1. Sera per compte del contractista I'obli
gaci6 d'indemnitzar tots els danys i perjudicis
directes 0 indirectes que es causin a la Cor
poraci6 en els seus bens i serveis publics 0 al
personal depenent d'ella per iguals causes i
amb identiques excepcions que les previstes
aJ primer apartat de la clausula anterior.
2. EI contractista sera responsable de tota
reclamaci6 relativa a la propietat industriaJ i
comercial dels materials, equipaments i sub
ministraments utilitzats en l'execuci6 de 1'0
bra, i haura d'indemnitzar a la Corporaci6
tots els danys i perjudicis que per a aquesta
puguin derivar-se de la interposici6 de recla
macions, incloses les despeses derivades de
les que eventualment puguin adrecar-se con
tra ella.
'
CAPfTOL

4.

MODIFICACI6 DEL CONTRACTE

Clsusul« 79. Modificaci6 del contracte

1. Una vegada perfeccionat el contracte,
l'organ de contractaci6 sols podra introduir
modificacions en ell per raons d'Interes
public i per atendre a causes imprevistes, jus
tificant degudament la seva necessitat a I'ex
pedient. Aquestes modificacions, que sols
podran produir-se en els termes de I'article
202.1 de la LCSP, no podran afectar ales
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condicions essencials del contracte.
La possibilitat de la modificaci6 i les con
dicions en que podra produir-se d'acord amb
les previsions anteriors hauran de ser previs
tes ales Clausules Particulars i al contracte.
2. EI contractista sera responsable per la
introducci6 de qualsevulla modificaci6 que
es produeixi en el contracte sense la deguda
autoritzaci6, i, si escau, aprovaci6 de la Cor
poraci6.
3. La modificaci6 del contracte seguira el
procediment establert a la normativa general
i s'haura de formalitzar en els termes de l'ar
ticle 140.1 de la LCSP, havent-hi de constar
la novaci6 mod ificativa del contracte, i, en
allo que escaigui, el reajustament del preu,
dels terminis d'execuci6 i de I'import de la
garantia definitiva del contracte.

Clsusule 80. Modificacions obligetories per
al contractista
1. Seran obi igatories per al contractista les
modificacions en els elements que integren el
contracte d'obres que produeixin augment,
reducci6 0 supressi6 de les unitats d'obra 0
substituci6 d'una classe de fabrics per una
altra, quan aquesta sigui una de les compre
ses en el contracte, i sernpre que el pressu
post liquid addicional que resulti de 1es
modificacions no suposi una alteraci6 del
preu del contracte en quantia superior, en
mes 0 en menys, al 200/0 del preu primitiu del
contracte, IVA exclos, ni representin una alte
raci6 substancial del projecte inicial.
En cas de supressi6 0 reducci6 d'obres el
contractista no tindra dret a reclamar cap res
cabalament.
2. Sols podran introduir-se variacions obli
gatories per al contractista sense previa apro
vaci6 quan consisteixin en l'alteraci6 del
rulrnero d'unitats d'obra realment executades
sobre les previstes en els amidaments del
projecte, sempre que no representin un incre
ment de la despesa superior al 100/0 del preu
primitiu del contracte, IVA exclos, Aquestes
variacions es recoil iran en la forma prevista a
la Clausula 93.

Cieusule 81. Modificacions potestatives per
al contractista
1. Seran potestatives per al contractista les
modificacions que suposin la introducci6
d'unitats d'obra 0 classes de fabrlca no com
preses en el projecte 0 quines caracterfsti
ques siguin substancialment diferents de les
que s'hi inclouen.
2. Als efectes de I'apartat anterior, d'acord
amb I'article 221.1 de la LCSP es considerara
alteraci6 substancial, entre d'altres, la rnodifi
caci6 dels fins i caracterlstiques basiques del
projecte inicial, aixf com la substituci6 d'uni
tats que afectin, al menys, el 300/0 del preu
primitiu del contracte, IVA exclos, En tot altre
cas, la Corporaci6 resoldra amb caracter exe
cutiu qualsevol dubte 0 discrepancia que
pogues sorgir en relaci6 amb la substanciali
tat de la dlferencia entre les unitats d'obra del

projecte inicial i les de la proposta de modifi
caci6, en atenci6 a criteris tecnics i econo
mics.
3. Eis preus d'aplicaci6 ales unitats d'obra
noyes 0 substancialment diferents seran apro
vats per l'organ competent a proposta de la
Direcci6 de I'obra i tenint en compte les
observacions que hi formuli el contractista en
trarnit d'audiencia per un termini minim de
tres dies habils, havent-se de basar una i
altres, en tot allo que hi resulti d'aplicaci6,
en els costos elementals fixats en la descom
posici6 dels preus unitaris integrats en el con
tracte.
4. La causa legal de resoluci6 que conco
rre en les modificacions del contracte, encara
que fossin successives, que impliquin, allla
dament 0 conjunta, una variaci6 superior, en
rnes 0 en menys, al 20% del preu primitiu del
contracte, IVA exclos, 0 comporti una altera
ci6 substancial del projecte inicial, es potes
tativa per part del contractista i de la Corpo
raci6. En aquest sentit, es presumira la con
formitat per ambdues parts a aquesta modifi
caci6 si cap d'elles no s'hi oposa expressa
ment reclarnant el seu dret a la rescissi6.
Clausula 82. Altres obres complementaries a
les del projecte principal
1. En els termes de l'article 155.b) de la
LCSP, podran adjudicar-se per procediment
negociat al contractista de I'obra principal 0
al concessionari de I'obra publica, d'acord
amb els preus que regeixin per al contracte
primitiu 0 que es fixin contradictoriarnent si
escau, les obres complementaries que no fos
sin previstes en el projecte ni en el contracte
pero que, per una causa imprevista, passin a
ser necessaries per executar I' obra tal com
era descrita en aquells sense modificar-Ia,
sempre que I'import acumulat de les obres
complementaries no superi el 50% del preu
primitiu del contracte.
2. Les obres accessories 0 complementa
ries no incloses en el projecte inicial ni
necessaries, sin6 simplement convenients,
per a l'adequaci6 de I'obra principal a la
seva finalitat, pero que la Corporaci6 estimi
procedent executar, hauran de ser objecte de
contractaci6 independent de la que regeix
aquella.

Cleusule 83. Expedient de projecte modificat

b) audiencia del contractista, per un termi
ni minim de tres dies habits:
c) informes preceptius:
c.l) informes de la Secretaria i de la Inter
venci6 de la Corporaci6;
c.2) informe de la Comissi6 [urfdica Asses
sora de la Generalitat, en cas que I'import de
les modificacions proposades, alllada 0 con
juntament, sigui superior al 20% del preu pri
mitiu del contracte i aquest fos igual 0 supe
rior al 20% dels recursos ordinaris de la Cor
poraci6, IIevat que I'import resultant sigui
superior a 6.000.000'- EUR, en quin cas s'a
plicara aquest limit;
c.3) els altres que determinin les lIeis.
d) aprovaci6 de I'expedient per l'organ
competent, aixf con1 del pressupost addicio
nallfquid;
e) si escau, replanteig del projecte modifi
cat i la seva comprovaci6.
2. La conformitat per part del contractista
als nous preus i a la seva eventual repercus
si6 sobre el termini d'execuci6 del contracte
sera condici6 necessaria per tal de poder
comencar els treballs corresponents ales uni
tats noyes.
3. Si la necessitat d'introduir modifica
cions en el projecte es dedueix com a con
sequencia de la comprovaci6 del replanteig,
la Direcci6 de I'obra ho fara constar en I'acta
que reflecteix aquesta, suspendra la iniciaci6
de les obres i elaborara una estimaci6 raona
da de I'import de les modificacions esmenta
des, que sotmetra a I'organ competent en el
termini de quinze dies a comptar des del dia
seguent al de la signatura de I'acta. Si aquest
decideix iniciar la modificaci6 del projecte,
es tramltara d'acord a les previsions de I'a
partat anterior, i s'acordara la suspensi6 tem
poral, total 0 parcial de I'obra, i, en aquest
darrer cas, la iniciaci6 dels treballs en aque
lies parts no afectades per les modificacions
previstes en el projecte.
4. Es tramitara tambe com a modificaci6
del contracte, tot seguint les previsions dels
apartats anteriors, el canvi de I'origen 0 pro
cedencla dels materials naturals previstos a la
memoria 0, si escau, ales Prescripcions Tee
niques.
5. EI PIa de Seguretat i Salut previst a la
clausula 52 d'aquest Plec haura de ser modi
ficat en tota la mesura que ho necessiti la
modificaci6 del projecte.

de l'iniciel

Cleusule 84. Expedient de modificaci6 amb
concurrencie de suspensi6 temporal d'obres

1. Quan la Direcci6 de I'obra consideri
necessaria una modificaci6 del projecte
sol-Iicitara autoritzaci6 a l'organ competent
per tal d'iniciar I'expedient corresponent,
quina tramitacio tindra caracter d'urgencia i
cornprendra les actuacions seguents:
a) proposta de modificaci6 de la Direcci6
de I'obra, que cornprendra els documents
que la justifiquin (memoria), descriguin (pla
nols i plec de prescripcions tecniques parti
culars) i valorin (pressupost), i la seva aprova
ci6 tecnlca mitjancant informe del Servei
promotor;

1. Quan la tramitaci6 del modificat exigei
xi la suspensi6 temporal, total 0 parcial, de
l'execuci6 de les obres i aixo pugui ocasionar
greus perjudicis per a l'interes public, l'organ
competent podra acordar que aquelles conti
nurn provisionalment sempre que I'import
maxim previst no superi el 20% del preu pri
mitiu del contracte i existeixi credit adequat i
suficient per al seu flnancarnent, i s'executa
ran amb preferencia, segons la proposta tee
nica de la Direcci6 de I'obra, aquelles parts
de les unitats d'obra previstes en el contracte
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que no hagin de quedar posteriorment i defi
nitiva ocultes.
2. L'expedient de suspensi6 parcial i provi
sional seguira la tramitaci6 i terminis previs
tos a I'article 217.4, paragrafs 2 a 4, de la
LCSP, i la Corporaci6 indemnitzara el con
tractista els danys i perjudicis efectivament
soferts per aquest.
Cleusul« 85. FormaJitzaci6 de la modificaci6

La modificaci6 del contracte a consequen
cia de I'expedient de projecte modificat de
I'inicial s'haura de formalitzar en document
administratiu, en el qual haura de constar
una remissi6 al projecte modificat com a
continent de la novaci6 modificativa de I'ob
jecte del contracte, i, en allo que escaigui, el
reajustament del preu, deIs terminis d'execu
ci6 i de I'import de la garantia definitiva del
contracte. Si de la modificaci6 en resulta un
reajustament del preu, la novaci6 actua
exclusivament sobre I'import del preu primi
tiu, pero no pas sobre les condicions 0 for
mes de pagament pactades inicialment en el
contracte.
CAPfTOL

S. ALTRES

INCIDENCIES EN L'EXECUCI6

Cleusul« 86. Revisi6 i adequaci6 de preus

1. La revisi6 de preus en els contractes de
la Corporaci6 tlndra Iloc d'acord amb els ter
mes establerts als articles 77 a 82 de la LCSP
Ilevat que la seva irnprocedencia s'hagues
previst expressament en les Clausules Parti
cu lars 0 pactat en el contracte, quan s'hagues
executat, al menys, en un 20% del seu
import i hagues transcorregut un any des de
la seva adjudicaci6.
2. Per a l'aplicaci6 del sistema, els fndexs i
les f6rmu les de revisi6 de preus es seguiran
les previsions dels articles 78 i 79 de la LCSP.
3. Quan I'objecte i la naturalesa del con
tracte ho permetin, les Clausules Particulars 0
el contracte podran incloure clausules de
variaci6 de preus en funci6 del compl iment
de determinats objectius de terminis 0 de
rendiment, aixf com penalitzacions per
incompliment de clausules contractuals,
havent de determinar amb precisi6 els supo
sits en que es produ iran aquestes variacions i
les regles per a la seva determinaci6.
Cleusule 87. Ptorrogues del contracte i
variacions en elseu termini d 'execuci6

1. EI contracte 0 les Clausules Particulars
podran preveure una 0 varies prorrogues
sempre que les seves caracterfstiques roman
guin inalterables durant el perfode de durada
d'aquelles i que la concurrencla per a la seva
adjudicaci6 hagi estat realitzada tenint en
compte la durada maxima del contracte,
incloent els perfodes de prorroga,
La prorroga del contracte s'acordara per
I'organ de contractaci6 i sera obi igatoria per
a I'empresari, lIevat que el contracte 0 les

Clausules Particulars prevegin altrament de
forma expressa, sense que pugui produir-se
pel consentiment tacit de les parts.
2. EI termini d'execuci6 del contracte sols
sera prorrogat per aquelles causes justificades
no imputables al contractista que, a judici de
la Corporaci6, impedeixin complir el seu
objecte dins del termini previst.
3. Seran causa de forca major, que podran
incidir en el termini d'execuci6 del contracte,
les que amb tal caracter resuItin de la legisla
ci6 vigent.
4. l.'organ competent, en cada cas a
instancia del contractista iamb I'informe
previ del Servei promotor de la contractaci6,
determinara I'abast de la prorroga que es
concedeixi en el termini d'execuci6 del con
tracte, en els termes previstos a la normativa
general.
Transcorregut un mes des que el contrac
tista hagues sol-licitat la prorroga del termini
d'execuci6 sense haver recaigut resoluci6
expressa, s'entendra estimada la petici6.

Clsusule 88. Regitn de penaJitzacions per
in compliment

1. Les Clausules Particulars 0 el contracte
podran preveure penalitats per als suposits
seguents:

a) de compliment defectu6s de la seva
prestaci6 0 d'incomp.liment dels compromi
sos 0 de les condicions especials d'execuci6
del contracte que s'haguessin establert.
b) d'incompliment de l'execuci6 parcial
de les prestacions definides al contracte.
c) de demora del contractista en I'obliga
ci6 de complir el contracte dins del termini
total 0 dels parcials fixats per a la seva real it
zaci6 0 execuci6 successiva, respectivament.
2. Les penalitats per al compliment defec
tu6s de la prestaci6 0 I'incompliment de Is
compromisos 0 de les condicions especials
d'execuci6 seran proporcionals a la gravetat
de I'incompliment i el seu import no podra
depassar el 10 % del pressupost del contracte.
3. Quan el contractista hagues incomplert
l'execuci6 parcial de les prestacions defini
des al contracte, la Corporaci6 podra optar,
indistintament, per la resoluci6 del contracte
o per la imposici6 de les penal itats que s'ha
guessin establert a I'efecte en les Clausules
Particulars.
4. Quan el contractista hagues incorregut
en demora respecte al compliment del termi
ni total per causes imputables a ell, la Corpo
raci6 podra optar indistintament per la reso
luci6 del contracte 0 per la imposici6 de
penalitats diaries en proporci6 de 0,20 euros
per cada 1000 euros del preu del contracte.
Les Clausules Particulars podran preveure
unes penalitats distintes ales esmentades
quan es motivi la seva necessitat en I'expe
dient per a la correcta execuci6 del contracte
ateses les especials caracterfstiques d'aquest.
Cada vegada que les penal itats per demora
assoleixin un multiple del 50/0 del preu del
contracte l'organ de contractaci6 estara
facultat per resoldre aquest 0 acordar la con

tinuttat de la seva execuci6 amb imposici6
de noyes penal itats.
5. Quan el contractista hagues incorregut
en demora respecte al compliment dels ter
minis parcials per causes imputables a ell,
l'organ de contractaci6 estara tarnbe facultat
per resoldre aquest 0 acordar la continurtat
de la seva execuci6 amb imposici6 de noyes
penalitats si aixf s'hagues previst ales Clau
sules Particulars 0 be quan la demora en el
compliment els terminis parcials faci presu
mir raonablement la impossibilitat de compli
ment del termini total.
6. En el contracte de concessi6 d'obra
publica s'aplicaran les sancions que necessa
riament hauran de preveure's en les Clausu
les Particulars. En el cas que no s'haguessin
previst, s'entendran d'aplicaci6 les previsions
dels cinc apartats anteriors.
CAPfTOL

6.

CERTIFICACI6 I ABONAMENT DE LES

OBRES

Clsusul« 89. Amidaments
1. La Direcci6 de I'obra realitzara men
sualment I'amidament de les unitats d'obra
executades durant el perfode de temps ante
rior, en la forma i cond icions que estableixin
les Prescripcions Tecniques,
2. EI contractista podra presenciar la realit
zaci6 d'aquests amidaments.
3. Per ales obres 0 parts d'obra quines
dimensions i caracterfstiques hagin de restar
defi nitivament ocu Ites, el contractista esta
obligat a avisar a la Direcci6 amb antelaci6
suficient, a fi de que aquesta pugui realitzar
els amidaments i presa de dades correspo
nents, aixecant els planols que els defineixin.
EI contractista en subscriura la conformitat.
4. En cas de manca d'avfs anticipat als
efectes de I'apartat anterior, quina existencia
correspon provar al contractista, aquest res
tara obligat a acceptar les decisions de la
Corporaci6 sobre el particu lar.
Cleusul« 90. Relacions valorades

1. La Direcci6 de I'obra redactara men
sualment la relaci6 valorada a I'origen que
correspongui, prenent com a base els amida
ments de les unitats d'obra executades i els
preus contractats.
2. No podra ometre's la redacci6 de la
relaci6 valorada mensual pel fet que, en
algun mes, I'obra realitzada hagi estat de
petit volum 0 adhuc nul-la, lIevat que la Cor
poraci6 hagues acordat la suspensi6 de 1'0
bra.
3. L'obra executada es valorara als preus
d'execuci6 material que figurin en el quadre
de preus unitaris del projecte per a cada uni
tat d' obra i als preus de les noyes un itats d' 0
bra no previstes al contracte que hagin estat
degudament autoritzats, i tenint en compte el
que prevegin les Clausules Particulars respec
te a abonaments d' obres defectuoses, mate
rials aplegats, partides alcades i acomptes per
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I'equipament posat en obra.
4. AI resultat de la valoraci6, obtingut en
la forma expressada al paragraf anterior, se Ii
augmentaran els percentatges adoptats per
formar el pressupost base de Iicitaci6 i la
xifra que resulti d'aquesta operaci6 es multi
plicara pel coeficient d'adjudicaci6 per tal
d'obtenir la relaci6 valorada que s'aplicara a
la certificaci6 d' obra corresponent al perfode
de pagament d'acord amb les Clausules Parti
culars.
Clsusule 91. Audiencie del contractista

Sirnultaniarnent a la tramitaci6 de la rela
ci6 valorada la Direcci6 de I'obra n'enviara
un exemplar al contractista a efectes de la
seva conformitat 0 reparaments, i aquest
podra formular les al-legaclons que estimi
oportunes en un termini maxim de deu dies
habiIs a comptar des de la recepci6 d' aquest
document.
Exhaurit aquest termini sense que el con
tractista hagi formu lat al-legacions es consi
derara atorgada la conformitat a la relaci6
valorada. En cas contrari, i d'acceptar-se en
tot 0 part les al-legacions del contractista,
aquestes es tindran en compte a I'hora de
redactar la proxima relaci6 valorada, 0, si
escau, a la certificaci6 final 0 a la liquidaci6
del contracte.
Clsusule 92. Certificacions i abonaments al
contractista de les obres executades

1. Dins dels deu dies seguents del termini
al que correspon la relaci6 valorada mensual,
salvant que les Clausu les Particu lars establei
xin una altra frequencia en l'expedici6 en
funci6 de la natura i caracterfstiques de 1'0
bra a executar, la Direcci6 de I'obra expedira
la certificaci6 als efectes de pagament i, en la
mateixa data d'expedici6, lliurara una copia
de la certificaci6 i de la relaci6 valorada,
amb justificant de recepci6, al contractista, el
qual haura d'expedir i registrar d'immediat la
factura corresponent.
2. Eis abonaments al contractista resuItants
de les certificacions expedides tenen el con
cepte d'acomptes, subjectes ales rectifica
cions i variacions que es produeixin en I'ami
dament final i sense suposar de cap manera
aprovaci6 i recepci6 de les obres que corres
ponguin.

Cleusule 93. Variacions sobre les unitats
d'obres executa des
les variacions introduTdes sobre les unitats
d'obres executades i que no requereixin
aprovaci6 segons I'establert a la Clausula 80,
en relaci6 amb les mod ificacions obi igatories
per al contractista, s'aniran incorporant ales
relacions valorades mensuals sempre que
aixo sigui possible i hauran de ser recollides i
abonades ales certificacions mensuals.
Clsusule 94. Certificacions i abonaments de

les revisions de preus

1. les certificacions de revisi6 de preus es
tramitaran com qualsevol certificaci6 ordina
ria, imputant-se a I'anualitat contreta pel con
tracte, 0 com a certificaci6 anticipada si I'es
mentada anualitat esta exhaurida. Es realitza
ran slmultaniarnent amb la que correspongui
a I'obra executada en I'esmentat perfode i
s'entendran amb base als ultlrns fndexs
vigents que s'hagin publicat al Boletfn Oficial
del Estado si els corresponents al mes a que
es refereix la certificaci6 d'obra no ho han
estate
2. Dins dels seixanta dies seguents a la
data d'expedici6 de la certificaci6 el seu
import sera abonat al contractista.

Cleusule 95. Acomptes per operacions
preperetories

EI contractista podra percebre acomptes
per ales operacions preparatories realitzades,
com ara aplec de materials i instal-lacions 0
equips de rnaquinaria pesant adscrits a 1'0
bra, amb I'objectiu d'afavorir el flnancament
inicial d'aquesta, sempre i quan s'hagi previst
ales Clausules Particulars i previa constitu
ci6, en tot cas, per part d'aquell, de la garan
tia dels esmentats pagaments rnitjancant la
prestaci6 d'un aval especffic pel seu import.
Clsusule 96. Abonament de partides elcedes

les partides alcades s'abonaran d'acord
amb el que s'assenyali en el plec de prescrip
cions tecniques i ales Clausules Particulars i,
en defecte de previsi6 en aquests, en la forma
establerta en el tractament normatiu de les
partides alcades a justificar i de les partides
alcades d' abonament fntegre.
CIAusula 97. Anualitats d'execuci6
programada i abonaments

1. les anualitats d'inversi6 previstes per a
les obres s'establiran d'acord amb el ritme
fixat per a la seva execuci6 en el Programa
de treball.
2. EI contractista podra desenvolupar els
treballs amb una major celeritat que la que
figura al contracte, no tenint dret, pero, a per
cebre en cada any, qualsevol que fos I'import
del que s'executi, una quantitat major que
I'assignada en I'anualitat corresponent, lIevat
que aixo hagues estat sol-Iicitat pel contrac
tista i autoritzat per la Corporaci6 iamb inde
pendencia de l'obligaci6 de la Direcci6 de
I'obra de realitzar la corresponent certificaci6
d'obra executada encara que aquesta sigui
amb carrec a I'anualitat seguent,
3. Quan l'acceleraci6 dels treballs vingui
exigida per raons d'interes public, la Corpo
raci6 ho cornunicara al contractista i es
redactara, si existfs acord, un nou programa
de treball, adaptant-Io ales noyes cir
cumstancies amb la fixaci6, si escau, del nou
termini total del contracte. En els suposits de

modificaci6 de termini, la Corporaci6 proce
dira de conformitat arnb el contractista al rea
justarnent d'anualitats corresponents.
Clsusule 98. Transmissi6 dels drets de
cobrament

1. EI contractistes que tinguin drets de
cobrament davant de la Corporaci6 pod ran
cedir-Ios conforme a dret.
2. Perque aquesta cessi6 tingui plena
eficacia enfront la Corporaci6 sera requ isit
imprescindible que I'acord de cessi6 es noti
fiqu i fefaentment a aquesta per part del con
tractista.
3. Una vegada la Corporaci6 tingui conei
xement de la transmissi6 d'aquest dret, el
manament de pagament haura de ser exped it
a favor del cessionari, indicant tarnbe el nom
del cedent.
4. Eis manaments de pagament a nom del
contractista tindran efectes alliberatoris per a
la Corporaci6 mentre aquesta no tingu i
coneixement fefaent de la cessi6.
5. EI que preveuen els apartats anteriors
s'enten sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa que pogues dic
tar la Corporaci6 en relaci6 amb les cessions
de credit.
Clsusule 99. lntere« de demora

1. Quan els pagaments de les factures no
es realitzin dins del termini dels seixanta dies
seguents a la data de l'expedici6 de les certi
ficacions, i sens perjudici del que procedeixi
sobre la resoluci6 del contracte per causa de
I'esmentat retard, la Corporaci6 abonara al
contractista, a partir del compliment del dit
termini, l'interes de demora i el rescabala
ment pels costos de cobrament en els termes
previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desem
bre, per la qual s'estableixen mesures de IIui
ta contra la morositat en les operacions
comercials.
2. Transcorreguts tres mesos des de la pre
sentaci6 per part del contractista d'una
sol-Iicitud d'abonament d'interessos pels con
ceptes que consten en aquesta clausula,
sense que hagi recaigut resoluci6, es podra
entendre estimada la sol-Iicitud.
3. Sens perjudici del que estableixin les
normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per l'execuci6 del
contracte sols podran ser objecte d' embarga
ment en els suposits seguents:
a) Per al pagament dels salaris meritats pel
personal del contractista en l'execuci6 del
contracte i de les quotes socials que se'n
derivin.
b) Per al pagament de les obligacions con
tretes pel contractista amb els subcontractis
tes i subministradors referides a l'execuci6
del contracte.
CAPfTOL

7.

EXTINCI6 DEL CONTRACTE

Secci6 1~. Extinci6 per compliment
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Cleusule 100. Recepci6 de I' obra
1. Efectuades les prestacions convingudes
o Iliurades les obres, es procedira, com a
regia general, dins del mes seguent a I'acte
formal i positiu de recepci6 0 de la conformi
tat, del qual s'estendra I'acta corresponent
per triplicat i a un sol efecte, que signaran el
tecnic titular de la Direcci6 de I'obra, el res
ponsable del contracte 0 el facultatiu repre
sentant de la Corporaci6, i el contractista,
acompanyat del seu facultatiu si ho creu
oportu, Un exemplar sera retirat per cadas
cun dels assistents a I'acte i el tercer sera
inclos a I'expedient.
Si, per causes que Ii siguin imputables, el
contractista no compleix la seva obligaci6
d'assistir a la recepci6 de I'obra, el represen
tant de la Corporaci6 Ii rernetra un exemplar
de I'acta per tal que formuli les al-legacions
que consideri convenients en el termini de
deu dies, sobre les que resoldra l'organ com
petent.
2. Si les obres no es troben en estat de ser
rebudes, es fara constar el sentit negatiu a
I'acta de recepci6 i la Direcci6 assenyalara
els defectes observats i detallara les instruc
cions precises fixant un termini per reparar
aquells. Si el contractista no hagues efectuat
la reparaci6 a I'acabament d'aquest termini
podra concedir-se-li un nou termini impro
rrogable 0 be declarar resolt el contracte.
3. A I'acta de recepci6 s'ha de fixar la data
per a la realitzaci6 de I'amidament, acte al
qual sera obllgatoria I' assistencia del contrac
tista.
4. D'existir defectes reparables en I'acaba
ment de les obres que no evitin el seu us, es
podran rebre les mateixes per la Corporaci6,
fent-se constar en I' acta de recepci6 aquests
defectes, que hauran d'esser corregits pel
contractista durant el termini que se Ii assen
yali.
5. Podran fer-se recepcions parcials de
part 0 parts de les obres quan siguin suscepti
bles de ser executades per fases que puguin
ser lliurades a l'us public, segons I'establert a
les Clausules particulars, en quin cas haura
d'expedir-se la corresponent certificaci6 a
compte.

Cleusule 101. Termini de garantia

1. EI termini de garantia, que cornencara a
comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepci6 de
les obres i instal-Iacions 0, si escau, la con
formitat, es fixara ales Clausules Particulars
de cada contractaci6, i no podra ser inferior a
un any, lIevat de casos especials.
2. En el cas de recepcions parcials, el ter
mini de garantia de les parts rebudes
cornencara a comptar-se des de la data de la
respectiva recepci6.
3. Durant el termini de garantia, el con
tractista tindra cura de la conservaci6 i
vigilancia de les obres d'acord amb el que
estableixi la documentaci6 contractual i ales
instruccions que Ii doni la Direcci6 de I'obra.

Si no atengues aquesta obligaci6 i dones Iloc
a risc 0 perill per a I'obra, la Corporaci6 exe
cutara directament i a carrec d'aquell els tre
balls necessaris per tal d'evitar el dany.

Clsusule 102. Certificaci6 final
En el termini de tres mesos a comptar des
de la data de I' acta de recepci6 I'organ com
petent haura d'aprovar la certificaci6 final de
les obres executades, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidaci6 del
contracte.

Clsusule 103. Liquidaci6 del contracte
En el termini de 15 dies naturals anteriors
al compliment del termini de garantia, la
Direcci6 de I'obra, d'ofici 0 a instancia del
contractista, inforrnara sobre I'estat de les
obres. Si fos favorable 0, en cas contrari, un
cop reparat allo constru"it, es procedira en el
termini d'un mes, a acordar i notificar la
liquidaci6 de les obligacions pendents en els
termes establerts a la normativa general.

Clsusule 104. Devoluci6

0

cencel-lecio de la

garantia
Efectuada la liquidaci6, un cop transcorre
gut el termini de garantia i acomplerts els
requisits legals, l'organ competent de la Cor
poraci6 adoptara resoluci6 ordenant la devo
lucio o cancel-lacio de la garantia i la notifi
cara a I'interessat, tot aixo dins el termini de
dos mesos des de I'acabament del termini de
la garantia.
Secci6 25!. Extinci6 per resoluci6

Clsusule 105. Resoluci6: causes i efectes
generals
1. De conformitat amb I'article 206 de la
LCSP, iamb els efectes que per a cada supo
sit s'hi determinen, s6n causes generals de
resoluci6 del contracte les seguents:
a) La mort 0 incapacitat sobrevinguda del
contractista individual 0 l'extinci6 de la per
sonalitat jurfdica de la societat contractista,
sens perjudici del que disposa l'article 202.4
per als casos de fusi6 d' empreses.
b) La declaraci6 de concurs 0 la d'in
solvencia en qualsevol procediment.
c) EI mutu acord entre la Corporaci6 i el
contractista.
d) La no formal itzaci6 del contracte en el
termini establert.
e) La demora en el compliment dels termi
nis per part del contractista i I'incompliment
del termini de quinze dies habils per iniciar
l'execuci6 des de la notificaci6 de I'adjudica
ci6 definitiva en els expedients de tramitaci6
urgent.
f) La manca de pagament per part de la
Corporaci6 en el termini de vuit mesos 0 be
I'inferior que la Generalitat de Catalunya
determini si escau en aplicaci6 de I'establert

a I'article 200.8 de la LCSP.
g) l.'Inccmpliment de les dernes obliga
cions contractuals essencials qualificades
com a tals al propi plec general, als particu
lars 0 al contracte.
h) Totes les altres que s'estableixin expres
sament al propi plec general, als particulars 0
al contracte.
2. L'aplicaci6 i els efectes de les causes
generals de resoluci6 es regeixen per I'esta
blert als articles 207 i 208 de la LCSP.

Cisusule 106. Resoluci6: causes i efectes
especffics
1. Les causes especffiques de resoluci6
dels contractes d' obres, segons la normativa
general de contractaci6, s6n:
a) La demora en la comprovaci6 del
replanteig.
b) La suspensi6 de la iniciaci6 de les obres
per un termini superior a sis mesos per part
de la Corporaci6.
c) EI desistiment 0 la suspensi6 de les
obres per un termini superior a vuit mesos
acordat per la Corporaci6.
d) Eis errors materials que pugui contenir
el projecte 0 pressupost elaborat per la Cor
poraci6 que afectin al pressupost de I'obra, al
menys, en un 20%.
e) Les modificacions en el contracte, enca
ra que siguin successives, que impliquin,
ailladament 0 conjuntament, alteracions del
seu preu en quantia superior, en rnes 0 en
menys, al 20% del preu primitiu, amb exclu
si6 de I'IVA, 0 be representin una alteraci6
substancial del projecte inicial.
2. Eis efectes de la resoluci6 per les causes
especffiques assenyalades s6n els segUents:
a) La resoluci6 del contracte donara Iloc
en tot cas a la comprovaci6, mesurament i
liquidaci6 de les obres realitzades d'acord
amb el projecte, fixant els saldos pertinents a
favor 0 en contra del contractista, en els ter
mes establerts a la normativa general.
b) En el suposit de demora en la compro
vaci6 del replanteig, el contractista sols
tindra dret a una indemnitzaci6 equivalent al
2% del preu de l'adjudicaci6.
c) En el suposit de suspensi6 de la inicia
ci6 de les obres per termini superior a sis
mesos per causa imputable a la Corporaci6,
el contractista tindra dret a percebre, per tots
els conceptes, una indemnitzaci6 del 3% del
preu d'adjudicaci6.
d) En el suposit de desistiment 0 suspensi6
de l'execuci6 de les obres iniciades per ter
mini superior a vuit mesos per part de la Cor
poraci6, el contractista tindra dret al 6% del
preu de les obres deixades de realitzar en
concepte de benefici industrial, entenent-se
per obres deixades de realitzar les que resul
tin de la diferencia entre les reflexades en el
contracte primitiu i les seves modificacions i
les que s'haguessin executat fins a la data de
notificaci6 de la suspensi6.
e) Quan les obres hagin de ser continua
des per un altre empresari 0 per la propia
Corporaci6, amb caracter d'urgencla, per
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motius de seguretat 0 per tal d'evitar la rurna
d' allo que s'hagues constru'it, I'organ de con
tractaci6, un cop hagi notificat al contractista
la liquidaci6 de les executades, podra acor
dar la seva continuaci6, sens perjudici de
que el contractista pugui impugnar la valora
ci6 efectuada davant del propi organ de con
tractaci6, el qual resoldra el que procedeixi
dins el termini de quinze dies.
TfTOL III. DETERMINACIONS
ESPECfFIQUES RELATIVES AL CONTRACTE
DE CONCESSI6 D'OBRA PUBLICA

Clsusule 107. Actuacions preperetories del
contracte
1. L'expedient de contractaci6 anira prece
dit per I'acord, per part de l'organ de con
tractaci6, de la realitzaci6 d'un estudi de via
bilitat de la concessi6, que haura de contenir,
com a mfnim, les dades i elements analftics
requerits a I'article 112.2 de la LCSP i es sot
metra al trarnit d'informaci6 publica pel ter
mini d'un meso
S'adrnetra tarnbe la iniciativa privada en la
presentaci6 d'estudis de viabilitat d'eventuals
concessions, en els termes iamb els efectes
establerts a I'article 112.5 de la LCSP. En cas
de considerar-se suficient per la naturalesa i
la finalitat de I'obra 0 la inversi6 requerida, la
Corporaci6 optara per substituir I'esmentat
estudi de viabilitat per un estudi de viabilitat
econornica i financera, en quin cas s'elabo
rara tarnbe el corresponent avantprojecte 0
projecte amb caracter previ a la licitaci6.
2. Aprovat I'estudi de viabilitat, la Corpo
raci6, en funci6 de la complexitat de I'obra i
el grau de deflnicio de les seves caracterfsti
ques, podra acordar la redacci6 de I'avant
projecte de construcci6 i explotaci6 corres
ponent, en el qual podra incloure zones
complementaries d'explotaci6 cornerclal, i
haura de contenir, com a mfnim, la docu
mentaci6 requerida a I'article 113.2 de la
LCSP i sotmetre's al trarnit d'informaci6
publica d'un mes, prorrogable per igual
perfode d'acord amb la tramitaci6 establerta
als apartats 3 i 4 del mateix precepte.
3. Es procedira a la redacci6, supervisi6,
aprovaci6 i replanteig del projecte correspo
nent en cas que les obres siguin definides en
totes lIurs caracterfstiques per la Corporaci6,
d'acord amb el regirn general i efectes que
regula aquell.
4. LesClausules Particu lars hauran de refe
rir-se, al menys, als aspectes detallats a I'arti
cle 115.1 de la LCSP i podran incloure la
possibilitat d'un termini especial de sol-lici
tud d'aclariments per part dels licitadors en
funci6 de la complexitat de l'actuaci6 ende
gada.
5. Quan les Clausu les Particu lars ho auto
ritzin, i en els termes en que aquests ho esta
bleixin, els Iicitadors a la concessi6 podran
introduir en el contingut de Ilurs proposicions
les variants 0 millores que considerin conve
nients en relaci6 amb I'avantprojecte.

Cleusule 108. Construcci6 de les obres
objecte de la concessi6
1. Les obres podran ser executades amb
I'ajut de la Corporaci6, que podra consistir
en l'execuci6 pel seu compte d'una part d'a
quelles 0 be en el seu financament parcial,
en els termes de I'article 223.2 de la LCSP.
2. En cas de subcontractaci6 a tercers de
les obres assumides en el contracte pel con
cessionari, aquest n'ha de mantenir el control
de l'execuci6 d'acord amb el pia que hagi
elaborat i resuIti aprovat per la Corporaci6, i
sera responsable davant d'aquesta de les con
sequencies de tot ordre derivades de I'execu
ci6 0 resoluci6 dels contractes celebrats amb
tercers, ensems que responsable unic enfront
d'aquests de les mateixes consequencies,
3. Les obres s'executaran a risc i ventura
del concessionari lIevat de la part que fos
eventualment construtda per la propia Corpo
raci6, d'acord amb el regim establert a I'arti
cle 225 de la LSCP per al cas d'endarreri
ments 0 majors costos deguts a la concurren
cia de forca major.
4. Les Clausu les Particu lars determ inaran
els extrems de I'aixecament i contingut de
I'acta de comprovaci6 de les obres a la fina
litzaci6 d'aquestes, a la qual s'acornpanyara
un document de valoraci6 de I'obra publica
executada i, si escau, una declaraci6 en rela
ci6 amb el compliment de les condicions
d'impacte ambiental imposades. L'aprovaci6
de I'acta esmentada cornportara implfcita
l'autoritzaci6 per a I'obertura de les obres a
I'us public, d'acord amb els termes de I'arti
cle 227 de la LCSP.

Clsusule 109. Drets i obJigacions del
concessionari
1. EI concessionari tindra, en els termes de
I'article 228 de la LCSP, els drets seguents:
a) D'explotar I'obra publica i percebre la
remuneraci6 economics prevista.
b) De manteniment de I'equilibri econo
mic de la concessi6.
c) D'utilitzar els bens demanials de la Cor
poraci6 necessaris per a I'actuaci6.
d) De recaptar de la Corporaci6 la tram ita
ci6 dels procediments d'expropiaci6 forcosa,
imposici6 de servituds i desnonament admi
nistratiu necessaris.
e) De cedir la concessi6 i hipotecar-Ia,
amb l'autoritzaci6 previa de la Corporaci6.
f) De titulitzar els seus drets de credit.
g) Eis altres reconeguts per les Clausules
Particu lars 0 per les lIeis.
2. S6n obligacions generals del concessio
nari, en els termes de I'article 229 de la
LCSP, les seguents:
a) D'executar les obres.
b) D'explotar I'obra publica amb la conti
nuitat i en els termes establerts i assumint-ne
el risc economic de la gesti6.
c) D'admetre la utilitzaci6 de I'obra publi
ca per tot usuari en les condicions establer
tes.
d) De tenir cura del bon ordre i la qualitat

de I'obra publica i el seu us.
e) D'indemnitzar els danys que s'ocasionin
a tercers per causa de I'execuci6 de les obres
o la seva explotaci6.
f) De protegir el domini public vinculat a
la concessi6.
g) Les altres previstes per les Clausu les Par
ticulars 0 per les Ileis.
Amb caracter especffic, el concessionari
assumeix tambe l'obligaci6 de tenir cura de
I'adequada aplicaci6 de les norrnes sobre us,
policia i conservaci6 de I'obra publica en els
termes iamb les facultats establerts a I'article
230 de la LCSP, d'acord amb el qual les
Clausules Particulars podran establir meca
nismes per tal de mesurar la qualitat del ser
vei ofert pel concessionari i atorgar avantat
ges 0 imposar penalitzacions en funci6 d'a
quelles.
3. Les Cf ausules Particulars podran
implantar, d'acord amb la legislaci6 0 el pla
nejament urbanfstic aplicable, I'establiment
de zones 0 terrenys per a I'execuci6 d' activi
tats complementaries, comercials 0 indus
trials, que siguin necessaries 0 convenients
per la seva utilitat als usuaris de les obres, i
que siguin susceptibles d'aprofitament
economic diferenciat, en els termes de I'arti
cle 231 de la LCSP.

Clsusule 110. Prerrogatives i drets de la
Corporaci6
En el marc del regim general de prerrogati
yes contractuals de la Corporaci6 i d' acord
amb I'article 232 de la LCSP, aquesta tindra
les prerrogatives i drets seguents:
a) D'interpretar el contracte i resoldre els
dubtes originats pel seu 'compliment.
b) De modificar el contracte, d'acord amb
el regirn especffic establert a I'article 233 de
la LCSP.
c) De restablir I'equilibri economic de la
concessi6 a favor de l'interes public, en la
forma iamb I'extensi6 prevista a I'article 241
de la LCSP.
d) D'acordar la resoluci6 del contracte, en
els casos iamb les condicions establertes als
articles 245 i 246 de la LCSP.
e) D'establir, si escau, les tarifes rnaxirnes
per uti Iitzaci6 de I'obra publica.
f) De vigilar i controlar el compliment de
les obligacions del concessionari.
g) D'assumir l'explotaci6 de I'obra publica
en els supostos de segrest de la concessi6,
d'acord amb el regirn de I'article 234 de la
LCSP.
h) D'imposar penalitats per incompliment
al concessionari, d' acord amb el regirn de
I'article 235 de la LCSP.
i) D'exercir les funcions de policia en l'us i
explotaci6 de I'obra publica, en els termes de
la normativa sectorial especffica.
j) D'imposar amb caracter temporal les
cond icions d'uti Iitzaci6 necessaries per
a.frontar situacions excepcionals d'interes
general.
k) Eis altres que Ii reconeguin les Ileis.
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Clsusule 111. Regltn economic i financer de
la concessi6
1. Les Clausules Particulars podran pre
veure, en el marc del principi d'assumpci6
de risc pel concessionari i d'acord amb els
articles 236 i 237 de la LCSP, les eventuals
aportacions que la Corporaci6 realitzi al
financarnent de les obres durant la seva fase
d'execuci6; les esmentades aportacions
pod ran tarnbe esser de naturalesa no-dinera
ria, d'acord amb la valoraci6 que se'n faci a
les propies Clausules Particulars.
La construcci6 de I'obra tarnbe podra ser
financada amb aportacions d'altres Adminis
tracions Publiques, en els termes del conveni
corresponent.
2. Les Clausules Particulars preveuran les
modal itats de la retribuci6 que el concessio
nari percebra dels usuaris 0 de la propia Cor
poraci6 per la utilitzaci6 de I'obra, que, d'a
cord amb I'article 238 de la LCSP, podran
consistir en l'aportaci6 de tarifes a abonar
pels usuaris, ingressos procedents de I'explo
taci6 de la zona comercial eventualment vin
cu lada a la concessi6, i/o en la retribuci6
directa per la Corporaci6.
La Corporaci6, d'acord amb I'article 239
de la LCSP, tarnbe podra atorgar aportacions
al concessionari amb I'objecte de garantir la
viabil itat econornica de l'explotaci6, les
quais poden consistir en subvencions, antici
paments reintegrables, prestecs participatius,
subordinats 0 d'altra naturalesa, 0 be en ajuts
per a casos excepcionals en que s'estimi
aconsellable per raons d'interes public la
promoci6 de la utllitzaci6 de I'obra publica
abans mateix de que la seva explotaci6 asso
leixi el lIindar mfnim de rendabilitat.
3. La Corporaci6 restablira I'equilibri
econorn ic del contracte, en benefici de la
part que correspongui, en els suposits i mit
jancant les mesures especffiques previstos i
regulades, respectivament, a I'article 241.2 i
3 de la LCSP.

Clsusule 112. Extinci6 de les concessions

1. EI contracte de concessi6 d'obra publi
ca es pot extingir per compliment 0 per reso
luci6.
2. L'extinci6 per compliment es produeix
pel transcurs del termini contractual inicial
ment establert per les Clausules Particulars 0,
si escau, el resultant de les prorrogues aplica
bles, que no podra excedir de 40 anys i sols
es pot prorrogar en els supostos iamb I'abast
seguents:

a) Degut a retards ocasionats per forca
major: per un perfode igual al del retard lIe
vat que el concessionari en sol-licites un de
menor.
b) En cas de causes de forca major 0
actuacions de la propia Corporaci6 que
determinin de forma directa la ruptura subs
tancial de I'economia de la concessi6 i sem
pre que la retribuci6 del concessionari pro
vingues en rnes d'un 50% del seu total de
tarifes abonades pels usuaris: per un perfode

que no excedeixi el 15% de I'inicial.
3. S6n causes generals de resoluci6 del
contracte, de conformitat amb I'article 206
de la LCSP iamb els efectes que per a cada
suposit s'hi determinen, les relacionades en
la clausula 105 del present plec.
Cleusule 113. Resoluci6: causes i efectes
especffics

1. Les causes especffiques de resoluci6
dels contractes de concessi6 d'obra publica,
segons I'article 245 de la LCSP, s6n:
a) L'execuci6 hipotecaria declarada deser
ta 0 la impossibilitat d'inicia.r el procediment
d'execuci6 hipotecaria per falta d'interessats
autoritzats a I'efecte en els casos en que aixf
procedfs, d'acord amb I'establert en la Ilei.
b) EI segrest de la concessi6 per un termini
superior a I'establert com a maxim sense que
el contractista hagi garantit l'assumpci6 com
pleta de les sevesobi igacions.
c) La demora superior a sis mesos per part
de l'organ de contractaci6 en el Iliurament al
concessionari de la contraprestaci6, dels
terrenys 0 dels medis auxiliars a que es va
obligar contractualment,
d) EI rescat de l'explotaci6 de I'obra publi
ca per l'organ de contractaci6.
e) La supressi6 de l'explotaci6 de I'obra
publica per raons d'interes public.
f) La impossibilitat de l'explotaci6 de 1'0
bra publica com a consequencia d'acords
adoptats per la Corporaci6 amb posterioritat
al contracte.
g) L'abandonament, la remincia unilateral,
aixf com I'incompliment pel concessionari de
les sevesobligacions essencials.
2. Eis efectes de la resoluci6 per les causes
especffiques assenyalades s6n, d' acord amb
I'article 247 de la LCSP, els seguents:
a) La resoluci6 del contracte donara 1I0c
en tot cas a I'abonament per part de la Cor
poraci6 al concessionari de I'import de les
inversions realitzades per ra6 de I'expropia
ci6 de terrenys, execuci6 d'obres en cons
trucci6 i adquisici6 de bens que siguin neces
saris per a l'explotaci6 de I'obra objecte de la
concessi6.
b) En el suposit de demora superior a sis
mesos per part de l'organ de contractaci6 en
el lIiurament al concessionari de la contra
prestaci6, dels terrenys 0 dels medis auxiliars
a que es va obligar contractualment, el con
cessionari podra optar per la resoluci6 del
contracte 0 per exigir I'abonament de I'in
teres legal de les quantitats degudes 0 els
valors economics convinguts.
c) En els suposits de rescat, supressi6 i
impossibilitat de l'explotaci6 de I'obra publi
ca per causa d'acords administratius poste
riors, la Corporaci6 rescabalara el concessio
nari pels danys i perjudicis irrogats, en una
quantia que es determinara tenint en compte
els guanys futurs que el concessionari deixara
de percebre tenint en compte els resultats
d'explotaci6 en l'ultim quinquenni quan sigui
possible, i a la perdua del valor de les obres i
instal-lacions que no hagin pogut ser lIiura

des a la Corporaci6 tenint en compte lIur
grau d'amortitzaci6.
d) En el suposit de resoluci6 per causa
imputable al concessionari, Ii sera incautada
la fianca i haura de rescabalar a la Corpora
ci6 els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de I'import de la garantia incauta
da.
e) La Corporaci6 podra acordar tarnbe,
com a consequencia de la resoluci6 de la
concessi6, la resoluci6 dels contractes ator
gats pel concessionari per a I'aprofitament de
les zones complementaries. A tal efecte, abo
nara la indemnitzaci6 que, si escau, corres
pongui, la qual antra a carrec del concessio
nari quan la resoluci6 de la concessi6 hagi
estat per causa imputable a aquest.

Cisusule 114. Execuci6 d'obres per tercers

1. La subcontractaci6 de contractes d'o
bres a tercers per part del concessionari es
regira per les determinacions de I'article 249
de la LCSP.
2. L'adjudicaci6 de contractes d'obres pel
concessionari que tingui el caracter de poder
adjudicador es regira per les determinacions
de I'article 250 de la LCSP.
Clsusule 115. Altres determinacions
especffiques
En tot allo no previst expressament ales
clausu les antecedents del present Tftol sera
d'aplicaci6 el que estableix la LCSP.

Disrosioo

ADDICIONAL UNICA

Regim contractual de les entitats p6bliques
empresarials i societats mercantils locals

Les entitats publ iques empresarials i socie
tats mercantils dependents de la Corporaci6
es regiran per Ilurs respectives instruccions
de contractaci6 i, en allo no previst en aque
lies, per les disposicions d'aquest Plec i en
els termes de la LCSP.
DISPOSICI6 TRANSITORIA UNICA

Validesa dels medis corporatius de
publicaci6
1. L'efectivitat de les mencions contingu
des en aquest Plec al perfil de contractant de
la Corporaci6 resta sotmesa a la condici6
suspensiva de l'aprovaci6, per part d'aquesta
Entitat, de les seves especificacions tecniques
en els termes disposats a I'article 42 de la
LCSP.
2. Per mentre no es produeixi l'aprovaci6
esmentada, la publicitat dels expedients de
contractaci6 iniciats a partir de I'entrada en
vigor de la LCSP es seguira acreditant valida
ment a traves dels butlletins 0 diaris oficials
que corresponguin, de l'exposici6 en el tau
ler d'edictes d'aquesta Entitat i dels medis
addicionals que l'organ de contractaci6
pugui decidir.
DISPOSICI6 DEROGATORIA UNICA

Derogaci6 normativa
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L'entrada en vigor del present Plec deixa
sense efecte qualsevol altre plec, acord 0
resoluci6 adoptats a I'empara de la legislaci6
derogada per la LCSP.
DISPOSICl6 FINAL UNICA

Entrada en vigor
EI present Plec entrara en vigor una vega
da hagin estat adoptats i publicats en el BUT
LLETf OFICIAL DE LA PRovfNCIA els acords rela
tius a la seva aprovaci6 definitiva."
Barcelona, 13 de gener de 2009.

La Secretsrie general, Petra Mahi 110
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Servei de Contractaci6
ANLINCI D'ADjUDICACIO
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Public, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te seguent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona.
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Servei de Contractaci6.
c) Nurn, d'expedient: 2008/5642.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripci6 de I'objecte: Servei de neteja
de les dependencies dels edificis de la Dipu
taci6 de Barcelona, situats al Recinte Flor de
Maig, promogut per la Subdirecci6 de Logfs
tica.
c) Lots: No.

3. Tramitaci6 de "expedient i procediment
d ' a djudicaci6

Servei de Contractaci6
ANUNCI D'ADjUDICACIO
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Public, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te seguent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona.
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Servei de Contractaci6.
c) Nurn, d'expedient: 2008/5116.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripci6 de I' objecte: Servei de neteja
de les dependencies del Centre del Servei
d' Acci6 Social de la Diputaci6 de Barcelona
ubicades al carrer Sant Honorat, 5 de Barce
lona, promogut per la Subdirecci6 de Logfsti
ca.
c) Lots: No.

a) Pressupost maxim de licitaci6:
604.717,66 EUR, IVA exclos,
b) Valor estimat: 1.209.435,32 EUR, IVA

exclos,
5. Adjudicaci6 provisional
a) Data: 31 de desembre de 2008.
b) Contractista: Clece, SA.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicaci6: 549.527,10
EUR, IVA exclos,
Barcelona, 13 de gener de 2009.

La Secretaria delegada, Ma. Teresa Mura
tel Cavero.
022009001054
--It

3. Tramitaci6 de "expedient i procediment
d ' adjudicaci6
a) Tramitaci6: Ordinaria
b) Procediment: Negociat sense publicitat
c) Varis aspectes de negociaci6

4. Pressupost de Iicitaci6
a) Pressupost estimatiu: 32.167,48EUR IVA
exclos, Preus unitaris.
b) Valor estimat: 32.167,48EUR IVA

exclos
5.- Adjudicaci6 provisional
a) Data: 31 de desembre de 2008
b) Contractista: Angel Padr6 Canals
c) Nacionalitat: Espanyola
d) Import estimatiu adjudicat: 32.167,48
EUR IVA exclos, Preus unitaris.
Barcelona, 14 de gener de 2009.

La secretaria delegada, Maria Teresa
Muratel Cavero.
022009001197

3. Tramitaci6 de "expedient i procediment
d ' a djudicaci6

-It

a) Tramitaci6: Ordinaria.
b) Procediment: Obert amb rnes d'un crite
ri de valoraci6.

4. Pressupost de licitaci6
a) Pressupost maxim de licitaci6:
324.641,38 euros, IVA exclos,
b) Valor estimat: 649.282,76 euros, IVA
exclos,
5. Adjudicaci6 provisional
a) Data: 31 de desembre de 2008.
b) Contractista: ISS Facil ity Services, S.A.
c) Nacionalitat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicaci6: 288.636,59
euros, IVA exclos,
Barcelona, 13 de gener de 2009.
La Secretaria delegada, Ma. Teresa Mura
tel Cavero.
022009001055

a) Tramitaci6: Ordinaria.
b) Procediment: Obert amb rnes d'un crite
ri de valoraci6.

4. Pressupost de licitaci6

dels Centres Assistencials Dr. Emili Mira i
L6pez
c) Lots: No

-It

Servei de Contractaci6
ANUNCI D'ADJUDICACIO
PROVISIONAL DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Public, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te seguent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Servei de Contractaci6
c) Num. d'expedient: 2008/3418

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Subministrament
b) Descripci6 de I'objecte: Subministra
ment de productes de fleca del pia dietetic

Servei de Contractaci6
ANUNCI D'ADjUDICACIO
DE CONTRACTE
De conformitat amb el que disposa I'arti
cle 135.3 de la L1ei 30/2007, de 30 d'octu
bre, de Contractes del Sector Public, es fa
publica l'adjudicaci6 provisional del contrac
te seguent:

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputaci6 de Barcelona.
b) Dependencia que tramita I'expedient:
Servei de Contractaci6.
c) Nurn, d'expedient: 2008/9693.

2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: Serveis.
b) Descripci6 de I'objecte: Servei de digi
talitzaci6 dels planols de varies finques de la
Fundaci6 Publica Casa de Caritat i de la
Diputaci6 de Barcelona.
c) Lots: No.
3. Tramitaci6 de "expedient i procediment
d 'adjudicaci6
a) Tramitaci6: Ordinaria.
b) Procediment: Negociat.
c) Un aspecte de negociaci6.
4. Pressupostde licitaci6
a) Pressupost de licitaci6: 25.729,77 EUR
IVA exclos,
b) Valor estimat: 25.729,77 EUR IVA

exclos,
5. Adjudicaci6 provisional
a) Data: 31 de desembre de 2008.
b) Contractista: JOAN ARIAS ROIG.
c) Nacional itat: Espanyola.
d) Import total d'adjudicaci6: 21.613,00
EUR IVA exclos,
Barcelona, 14 de gener de 2009.

